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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Конституційні гарантії відповідальності держави 

перед людиною за свою діяльність, звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, оскарження в суді 

рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень (ст. ст. 3, 8, 55 

Основного Закону) обумовлюють необхідність подальшого вдосконалення 

процесуальних механізмів захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів осіб 

адміністративними судами. 

Механізми захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів досі не мають 

достатнього наукового обґрунтування, не дістали належного випробування 

практикою адміністративного судочинства, а відтак – доволі неоднозначно 

застосовуються сторонами, їх представниками, а також адміністративними 

судами. Так, Кодексом адміністративного судочинства України (ст. ст. 49, 51, 

185, 211, 235, 254, 267) передбачено різноманітні способи захисту прав 

відповідачів в адміністративному судочинстві – заперечення проти позову, 

примирення, перегляд та виконання судових рішень. Проте на сьогодні 

окремі приписи Кодексу не виконують своє основне завдання із захисту 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів та не відповідають потребам судової 

практики в адміністративних справах. 

Повноцінно не обґрунтована наукою адміністративного процесуального 

права тема захисту прав відповідача в адміністративному судочинстві; попри 

нагальність та раціональність використання в адміністративному судочинстві 

зустрічного адміністративного позову останній Кодексом адміністративного 

судочинства України не передбачений. Однак, як засвідчили результати 

дослідження судової практики в адміністративних справах, зустрічний 

адміністративний позов не масштабно, але все ж таки подається 

відповідачами й розглядається адміністративними судами. 
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Враховуючи такий стан захисту суб’єктивних прав, існує об’єктивна 

потреба в науковому обґрунтуванні змісту, процедури та особливостей 

застосування процесуальних способів захисту прав відповідачів в 

адміністративному процесі. Хоча тема захисту суб’єктивних прав в 

адміністративному процесі не є абсолютно новою, але комплексно, у поєднанні 

з іншими положеннями і темами адміністративного процесуального права, 

вона не досліджувалася. 

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

Дисертацію підготовлено в рамках планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2011–2014 роки, комплексного наукового 

проекту «Дослідження основних напрямків реформування законодавства 

України в контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). Робота над дисертацією проводилася відповідно до 

Пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-

технічних розробок на період до 2015 року, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 942, Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 роки, затверджених 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 24 вересня 2010 року № 14-10, Указу Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є обґрунтування 

системи знань щодо процесуальних способів захисту прав відповідачів в 

адміністративному процесі, раціонального застосування цих способів з 

урахуванням європейського та кращого вітчизняного досвіду. 

Для досягнення цієї мети дисертантом сформульовані такі задачі: 

– на підставі сучасних тенденцій судової практики дослідити сутність 

відповідача в адміністративному процесі; 

– узагальнити й класифікувати права відповідача, що є предметом 

захисту в адміністративному процесі; 



5 

 

– проаналізувати та систематизувати способи захисту прав відповідача, 

що ним можуть бути застосовані; 

– з’ясувати принципи та розкрити особливості стратегії й тактики 

поведінки відповідача під час захисту ним своїх суб’єктивних прав, свобод, 

інтересів; 

– дослідити здійснення адміністративного судочинства та практичну 

реалізацію приписів адміністративного законодавства й обґрунтувати види 

заперечень відповідача як спосіб захисту його суб’єктивних прав, свобод, 

інтересів; 

– оцінити судову практику в адміністративних справах та виявити 

умови допустимості досягнення примирення між сторонами 

адміністративного процесу; 

– проаналізувати практичну реалізацію процесуальних повноважень 

адміністративним судом, а також сторонами адміністративного процесу й 

визначити доцільність та практичне значення зустрічного позову; 

– дослідити складові зустрічного позову (предмет, підстава, зміст), 

сформулювати їх сутнісні ознаки та поняття. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку 

з розглядом та вирішенням публічно-правових спорів адміністративними 

судами. 

Предметом дослідження є процесуальні способи захисту прав 

відповідачів в адміністративному процесі. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали 

сучасні загальні та спеціальні методи наукового пізнання, системне 

застосування яких забезпечило розв’язання сформульованих задач та 

досягнення мети дисертаційної роботи. 

За допомогою методу узагальнення зроблено висновок про можливість 

набуття адміністративної процесуальної правосуб’єктності різними за 

організаційно-правовою формою та компетенцією суб’єктами; у свою чергу, 

ці суб’єкти систематизовано та класифіковано на основні групи, згруповано 
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права відповідача, що можуть захищатися в адміністративному процесі, 

класифіковано способи захисту прав відповідача (п. п. 1.1–1.3). Системний 

метод застосовувався для обґрунтування видів та змісту способів захисту 

прав відповідача, характеристики складових зустрічного позову (п .п. 2.1–2.4, 

3.1–3.3). Використання логіко-семантичного методу допомогло зробити 

висновок про нагальність перегляду категорії «рішення, дії, бездіяльність» і 

запровадження натомість категорії «інструменти діяльності публічної 

адміністрації», уточнення визначення поняття «відповідач», стратегії 

поведінки відповідача, а також понять «предмет», «підстава», «зміст» позову 

(п. п. 1.1, 2.1, 3.1–3.3). Аналіз і синтез застосовувалися для обґрунтування 

складових зустрічного позову та їх взаємообумовленості (п. п. 3.1–3.3). 

Методи групування та структурно-логічний сприяли формулюванню 

висновків про класифікацію змісту зустрічного позову, види 

адміністративних позовів (розділ 3). Історико-правовий метод став основою 

для дослідження й виявлення закономірностей розвитку інституту позову в 

адміністративному процесі (п. 3.1). Завдяки порівняльно-правовому методу 

обґрунтовано існування елементів адміністративного позову, доведено 

необхідність законодавчого закріплення видів адміністративного позову та 

зустрічного адміністративного позову (п. п. 3.1–3.3). Діалектичний метод 

використано для з’ясування природи й обґрунтованості зустрічного позову в 

адміністративному процесі, його складових (предмета, підстав, змісту) (п. 

п. 3.1–3.3). 

Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові праці з теорії 

права, конституційного права, адміністративного права і процесу, цивільного 

та господарського процесу, інших галузевих правничих наук, а також 

довідкова та статистична література. 

Науково-теоретичну основу дослідження становлять наукові здобутки 

представників процесуальної науки ХІХ–ХХ століть – 

С.В. Александровського, О.Т. Боннера, А.І. Єлістратова, М.Д. Загряцкова, 

С.О. Корфа, К. Лемайєра, Л.А. Ніколаєвої, Д.М. Чечота, Б.М. Юркова та 
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сучасних вітчизняних науковців-адміністративістів: В.Б. Авер’янова, 

В.М. Бевзенка, А.І. Берлача, Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, 

В.В. Гордєєва, Е.Ф. Демського, П.В. Діхтієвського, М.В. Жернакова, 

О.В. Закаленко, І.О. Картузової, Х.І. Кіт, І.Б. Коліушка, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.В. Константого, О.В. Кузьменко, 

Р.О. Куйбіди, Д.В. Лученка, О.І. Миколенка, Н.В. Мостової, 

Р.С. Мельника, Р.В. Миронюка, А.Ю. Осадчого, І.В. Патерило, 

В.Г. Перепелюка, Н.Б. Писаренко, Д.В. Приймаченка, М.І. Смоковича, 

А.О. Селіванова, В.С. Стефанюка, В.П. Тимощука, М.І. Цуркана, 

А.М. Школика. 

Нормативну основу дослідження становить національне та зарубіжне 

адміністративне й адміністративно-процесуальне законодавство. 

Емпірична основа – рішення Європейського суду з прав людини, рішення 

Конституційного Суду України, матеріали судової практики Верховного Суду 

України, Вищого адміністративного суду України, інших адміністративних 

судів, роз’яснення й аналітичні узагальнення цих судів та їх пленумів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній адміністративній процесуальній науці 

дослідженням, у якому розкрито сучасне розуміння сутності та особливостей 

відповідача в адміністративному процесі, визначено систему способів 

захисту прав відповідача та охарактеризовано їх природу; з урахуванням 

складових позову доведено нагальність запровадження в адміністративному 

судочинстві інституту зустрічного позову. Сформульовано рекомендації 

щодо систематизації та застосування в адміністративному судочинстві 

процесуальних способів захисту прав відповідача. 

Дослідження обраної теми мало наслідком отримання сукупності нових 

результатів, що виносяться на захист. Найбільш значущі з них такі: 

уперше: 

– запропоновано систему принципів стратегії і тактики поведінки 

відповідача в адміністративному процесі, до якої віднесено: 
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цілеспрямованість; послідовність; заснованість обраної стратегії і тактики на 

нормах матеріального й процесуального права, сучасних положеннях 

юридичної науки, національної судової практики та практики Європейського 

суду з прав людини; постійність обраної стратегії й тактики; розсудливість і 

пропорційність поведінки відповідача; 

– сформульовано умови обґрунтованості й законності примирення 

сторін: 1) сторони досягли обопільної згоди в адміністративній справі; 

2) досягаючи примирення, сторони мали відповідну адміністративну 

компетенцію для такого примирення і діяли у межах адміністративного 

розсуду; 3) адміністративній компетенції та розсуду сторін відповідає 

розсуд адміністративного суду, що розглядає та вирішує справу й 

постановляє ухвалу про закриття провадження на підставі примирення 

сторін; 4) сторони, досягаючи примирення, мають діяти винятково на 

засадах дійсного, вільного і свідомого волевиявлення; 5) умови 

примирення перевірені адміністративним судом ;встановлено, що дії 

сторін не суперечать закону й не порушують чиї-небудь прав, свобод чи 

інтересів (ч. 4 ст. 51 Кодексу адміністративного судочинства України); 

6) мають дотримуватися (гарантуватися) права, свободи, інтереси як 

сторін, так і інших (третіх) осіб, які безпосередньо чи опосередковано 

перебувають у спірних адміністративно-правових відносинах; 

– запропоновано вважати застосування процесуальних способів захисту 

прав відповідача, зокрема подання зустрічного адміністративного позову в 

адміністративному процесі, одним із практичних заходів реалізації 

конституційного положення про відповідальність держави перед людиною 

(ст. 3 Конституції України); 

– у Кодексі адміністративного судочинства України обґрунтовано 

закріпити таку класифікацію адміністративних позовів: адміністративний 

позов про оспорювання; адміністративний позов про примушування до 

виконання обов’язку; загальний адміністративний позов про виконання 

обов’язку; загальний адміністративний позов про визнання правовідношення; 
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продовжений адміністративний позов про визнання правовідношення; 

зустрічний адміністративний позов; 

удосконалено: 

– поняття «відповідач» в адміністративному процесі: це – суб’єкт 

публічно-правових відносин, який відповідно або всупереч наданій 

компетенції ухвалив рішення, вчинив дію або допустив факт бездіяльності та 

який за позовною заявою залучається до адміністративної справи; 

– тлумачення процесуальних способів захисту прав відповідача, що їх 

запропоновано розуміти як передбачені або не заборонені нормами Кодексу 

адміністративного судочинства України види поведінки (реалізація 

відповідачем, позивачем, адміністративним судом їх повноважень), які 

повністю або частково спростовують чи нівелюють вимоги позивача та 

унеможливлюють, перешкоджають або ускладнюють ухвалення рішення 

адміністративного суду на користь позивача; 

– розуміння предмета зустрічного позову, який визначено як вияв 

(вияви) активності або бездіяльність суб’єкта публічної адміністрації, 

внаслідок яких, на переконання суб’єкта, порушено його права, свободи та 

інтереси. Такі вияви активності чи бездіяльності суб’єкта публічної 

адміністрації або передували спірним правовідносинам, або були їх 

наслідком; 

дістали подальшого розвитку: 

– класифікація адміністративних справ, де позивачем є суб’єкт владних 

повноважень, на: 1) адміністративні справи компетенційного характеру 

(спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої 

компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень); 

2) адміністративні справи щодо укладання, виконання, припинення, 

скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 

3) адміністративні справи, порушені щодо приватних осіб; 

– теоретико-прикладні положення про практичне значення предмета 

зустрічного позову. По-перше, слід говорити про таку взаємообумовлюючу 
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закономірну послідовність, як: 1) предмет позову – 2) вид позову – 3) вид, 

зміст та наслідки судової перевірки дій суб’єктів публічної адміністрації; по-

друге, залежно від предмета зустрічного позову особою обирається 

відповідний вид способу захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів; по-

третє, визначення виду предмета зустрічного позову допомагає правильно 

обрати вид процесуальної поведінки сторін та адміністративного суду; по-

четверте, законодавче закріплення предмета зустрічного позову, 

класифікація позовів, їх відповідне наукове обґрунтування 

забезпечуватимуть визначеність і послідовність судового захисту 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів, стабільність судової практики; по-

п’яте, чітке визначення й розуміння предмета зустрічного позову дає змогу 

гнучко розпоряджатися наданими сторонам процесуальними 

повноваженнями, обираючи відповідний зручний та ефективний спосіб 

захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів; по-шосте, чітке уявлення про 

предмет і вид позову допомагає зрозуміти (спрогнозувати), як рішення суду 

щодо адміністративного акта чи іншого вияву адміністративної діяльності 

суб’єкта публічної адміністрації буде виконуватися, або коли саме судове 

рішення вважатиметься виконаним; 

– висновки про те, що розгляд та вирішення адміністративних справ 

судами, захист і поновлення суб’єктивних прав, свобод, інтересів відбуваються 

у межах процесуального розсуду. Такий розсуд обумовлений процесуальними 

повноваженнями, передбаченими Кодексом адміністративного судочинства 

України, принципом офіційного з’ясування всіх обставин у справі, 

фактичними обставинами адміністративної справи й приписами 

матеріального законодавства. Цілком закономірно, що зміст зустрічного 

позову, його оцінка також реалізуються у межах процесуального розсуду 

адміністративного суду. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення, висновки та рекомендації, запропоновані в дослідженні, можуть 

бути використані у: 
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– науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку вчення про зміст 

та застосування способів захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів в 

адміністративному судочинстві, наукового обґрунтування особливостей 

захисту цих прав, свобод, інтересів у певних категоріях адміністративних 

справ (акт впровадження від 30 червня 2016 року Львівського національного 

університету імені Івана Франка); 

– нормотворчій сфері – як теоретичне підґрунтя для вдосконалення 

адміністративного процесуального законодавства та тлумачення його 

положень (акт впровадження від 18 травня 2016 року № 04-19/11-2577 

Комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України); 

– правозастосуванні – для вдосконалення процедури розгляду й 

вирішення адміністративних справ судами першої, апеляційної та касаційної 

інстанції (акт впровадження від 25 травня 2016 року Вищого 

адміністративного суду України); 

– навчальному процесі – під час підготовки підручників, навчальних 

посібників з навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний 

процес» (акт впровадження від 26 травня 2016 року Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

розглядалися й обговорювалися на міжнародних та регіональних науково-

практичних конференціях, «круглих столах», зокрема: «Роль і місце 

адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи» 

(23 жовтня 2015 року, м. Запоріжжя), «Пріоритетні напрямки розвитку 

правової системи України» (29–30 січня 2016 року, м. Львів), «Сучасні 

правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (11–12 

березня 2016 року, м. Київ), «Теоретичний аналіз та наукові дослідження 

юридичної науки у ХХІ столітті» (29–30 квітня 2016 року, м. Запоріжжя), 

«Адміністративна відповідальність в системі засобів забезпечення прав і 

свобод громадян» (11 грудня 2015 року, м. Київ). 
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Публікації. Основні результати дослідження, висновки та пропозиції 

дістали відображення в 5 статтях, опублікованих у наукових фахових 

періодичних виданнях України, 1 статті у науковому виданні іноземної 

держави, а також у 5 тезах доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ПЕРЕДУМОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІДПОВІДАЧА В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

 

1.1. Відповідач в адміністративному процесі: поняття, 

повноваження та особливості 

 

Захист в адміністративному судочинстві прав, свобод, інтересів 

передбачає залучення (вступ) різноманітних учасників адміністративного 

процесу із власних підстав та із власними формами участі; кожен з них має 

особливі мету та завдання щодо участі в адміністративній справі. Кодексом 

адміністративного судочинства (КАС) України такими учасниками 

визнаються сторони (позивач, відповідач), треті особи (треті особи, які 

заявляють самостійні вимоги на предмет спору, треті, особи, які не заявляють 

самостійних вимог на предмет спору), їх процесуальні представники, 

секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, 

спеціаліст, перекладач (ст.ст. 47, 62 Кодексу) [64]. 

Безперечно, захист прав, свобод, інтересів в адміністративному 

судочинстві здійснюється лише щодо обмеженого кола учасників, а саме 

щодо сторін та третіх осіб. 

Обов’язковим учасником адміністративного процесу є відповідач, від 

рішень, дій, бездіяльності якого покликане захищати суб’єктивні права, 

свободи, інтереси позивача адміністративне судочинство (ст. 2 КАС 

України). У вітчизняній практиці адміністративного судочинства, теорії 

адміністративного й адміністративного процесуального права склалося так, 

що цей учасник адміністративного процесу сприймається неоднозначно, 

внаслідок чого ускладнюється здійснення правосуддя за участю 

різноманітних носіїв публічних повноважень. 
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Категорія «відповідач» як учасник адміністративного процесу 

передбачена нормами КАС України, зокрема п.п. 7, 9 ч. 1 ст. 3, ч.ч. 3, 4 ст. 50, 

ст. 52 Кодексу. З огляду на приписи цих норм у сучасній теорії і практиці 

адміністративного процесу поширення набуло розуміння відповідача як 

суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації), зумовлене 

завданням адміністративного судочинства – захист прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових 

відносин від порушень органів державної влади, органів місцевого 

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

здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, 

зокрема на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, 

неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. До 

адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи 

бездіяльність суб’єктів владних повноважень (ч.ч. 1, 2 ст. 2 КАС України) 

[64; 85, с. 39–47; 17, с. 23–26; 1, с. 5–10]. 

Вважалося, що суб’єктом владних повноважень є представник 

публічної влади, наділений так званими «владними управлінськими 

функціями». Саме реалізація цих функцій суб’єктом і давала підстави для 

визнання його носієм владних повноважень. Зазвичай відповідно до приписів 

КАС України до суб’єктів владних повноважень відносили органи державної 

влади, державні органи, Національний банк України, органи влади 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб, інших суб’єктів, уповноважених на здійснення 

владних управлінських функцій. Однак така інтерпретація категорії «суб’єкт 

владних повноважень» є не надто точною, щонайменше з трьох причин. По-

перше, у власне КАС України до цієї категорії віднесені й інші суб’єкти, 

наприклад виборчі комісії. По-друге, у судовій практиці як відповідачі до 

адміністративної справи залучаються суб’єкти, що не передбачені КАС 

України, наприклад прикордонні загони, медико-соціальні експертні комісії 

тощо. По-третє, як відповідачі залучаються суб’єкти, що не є носіями жодних 
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владних повноважень, – вищі навчальні заклади, науково-дослідні установи 

тощо. 

Таке неоднозначне законодавче закріплення поняття «суб’єкт владних 

повноважень» негативно позначається на якості захисту суб’єктивних прав, 

свобод, інтересів та їх поновленні, визначенні виду судової юрисдикції та 

відмежуванні адміністративної юрисдикції, визначенні підсудності 

адміністративної справи та обсягу тягаря доказування тощо. 

Не сприяло належному захисту прав, свобод, інтересів учасників 

адміністративно-правових відносин визначення суб’єкта владних 

повноважень як носія так званих «владних управлінських функцій». По-

перше, сутність, класифікація та особливості цих функцій у національному 

законодавстві чітко не закріплені. По-друге, в науці адміністративного права 

ці функції тлумачаться неоднозначно; відсутнє їх єдине визначення та 

обґрунтування. Вважаємо, що ці функції, хоча й опосередковано, проте 

передбачені у нормах національного законодавства. Їх перелік можна уявити 

так: прогнозування, планування, організація, координація, облік, контроль. 

Без принципових винятків ці функції передбачені численними актами 

галузевого законодавства та виконуються у найрізноманітніших сферах 

суспільно-державного життя. По-третє, владні управлінські функції є, 

насправді, далеко не єдиним і тим паче − не основним видом діяльності 

суб’єкта владних повноважень. Варто лише пригадати, що суб’єкти владних 

повноважень можуть укладати, виконувати та припиняти адміністративні 

договори, організовувати надання та надавати адміністративні послуги, 

здійснювати державне регулювання, застосовувати заходи адміністративного 

примусу. Чималий обсяг компетенції суб’єктів владних повноважень 

реалізується через відносини взаємодії (взаємовідносини). 

Утім тривале здійснення адміністративного судочинства в Україні 

засвідчило, що в адміністративному процесі як відповідачі залучаються не 

лише суб’єкти владних повноважень (суб’єкти публічної адміністрації), а й 

інші носії публічних повноважень. Наприклад, Вищий адміністративний суд 
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України роз’яснив, що у порядку адміністративного судочинства 

розглядаються справи про заборону громадського об’єднання, про заборону 

діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації (ст.ст. 

28, 30 Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські 

об’єднання»). Адміністративними є також справи зі спорів з приводу 

реєстрації та припинення об’єднань, особливості регулювання яких визначені 

законами України від 5 квітня 2001 року № 2365-III «Про політичні партії в 

Україні», від 22 червня 2012 року № 5026-VI «Про організації роботодавців, 

їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», від 15 вересня 1999 року 

№ 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», від 5 

липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» та від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР «Про торгово-промислові 

палати в Україні» (п. 7.2 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 

України «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів») [168]. 

У межах здійснення контрольних функцій державні податкові інспекції 

в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про 

винесення судового рішення щодо припинення юридичних осіб або 

підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців (абз. 2 п. 67.2 ст. 67 

Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року) (п. 7.3 постанови 

Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про окремі питання 

юрисдикції адміністративних судів») [168]. 

Відповідачами в адміністративному процесі можуть також бути й 

представники самоврядних професій – аудитори, адвокати, третейські суди 

(судді), нотаріуси, оцінювачі, експерти, арбітражні керуючі, незалежні 

посередники, члени трудового арбітражу, митні брокери, особи, які 

здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, під час виконання 

ними цих функцій [130, с. 107]. 

Знає приклади участі носіїв публічних повноважень як відповідачів в 

адміністративному процесі й судова практика. Так, Чернівецьким 

адміністративним судом розглянуто справу за адміністративним позовом 
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фізичної особи до Міжрайонної загально-профільної МСЕК № 2 про 

визнання дій дискримінаційними, визнання нечинним і скасування рішення, 

стягнення моральної шкоди, зобов’язання вчинити певні дії [152]. 

Із розвитком національного адміністративного законодавства 

відповідно виникають нові, донедавна невідомі адміністративно-правові 

відносини, збільшується кількість їх учасників. Так, із набуттям чинності 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» до КАС України було 

внесено положення щодо спорів фізичних чи юридичних осіб із 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації (п. 7 ч. 2 ст. 17) [164; 

64]. 

Вищий адміністративний суд України роз’яснив, що юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на будь-які спори про оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації, які 

виникають у правовідносинах, врегульованих Законом України «Про доступ 

до публічної інформації», зокрема і тоді, коли відповідачем у такому спорі не 

є суб’єкт владних повноважень, оскільки ч. 3 ст. 23 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» встановлено, що оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до 

КАС України [172]. 

Відповідачами у адміністративних справах щодо рішень, дій, 

бездіяльності щодо доступу до публічної інформації були державні заклади, 

комунальні підприємства, комунальні установи, юридичні особи публічного, 

приватного права, їх посадові особи тощо. 

Наприклад, Сумським окружним адміністративним судом розглянуто 

адміністративну справу за позовом виконуючого обов’язки прокурора міста 

Суми до публічного акціонерного товариства по газопостачанню та 

газифікації «Сумигаз» про визнання протиправними дій цього товариства 

щодо розгляду інформаційних запитів особи та зобов’язання надати 

достовірну, точну та повну інформацію на її інформаційні запити. Свої 
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вимоги він мотивував тим, що на порушення вимог ч. 2 ст. 22 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» при зверненні особи до голови ПАТ 

«Сумигаз» із запитами про надання інформації останнім було відмовлено в її 

наданні з посиланням на великий обсяг інформації, її змінюваність та 

можливість отримання на офіційному веб-сайті товариства [151]. 

Адміністративний позов виконуючого обов’язки прокурора міста Суми 

до публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації 

«Сумигаз» про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії було 

задоволено, дії ПАТ «Сумигаз» щодо розгляду інформаційних запитів 

фізичної особи визнано протиправними, а товариство зобов’язано надати 

достовірну, точну й повну інформацію на її інформаційні запити [151]. 

Відкривалися провадження в адміністративних справах щодо зборів 

суддів, а також керівництва судів загальної юрисдикції. Наприклад, позивачі 

зверталися до суду із адміністративним позовом, у якому просили визнати 

нечинними та скасувати рішення зборів суддів Дніпровського районного 

суду міста Херсона «Про обрання заступником голови Дніпровського 

районного суду міста Херсона» та наказ Дніпровського районного суду міста 

Херсона «Про призначення». Суд відкрив провадження в адміністративній 

справі за позовом осіб до Дніпровського районного суду міста Херсона, 

зборів суддів Дніпровського районного суду міста Херсона, за участю третьої 

особи про визнання нечинними та скасування рішення зборів суддів і наказу 

[225; 223]. Відтак, із законодавчим закріпленням інституту суддівського 

самоврядування та початком його повноцінного функціонування на зміну 

адміністративному стилю управління судами прийшло колективне вирішення 

суддями питань внутрішньої діяльності судів [61, с. 48]. 

Отже, адміністративної процесуальної правосуб’єктності відповідача 

можуть набувати різні за організаційно-правовою формою, завданнями і 

компетенцією суб’єкти – органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові чи службові особи тощо, фізичні і юридичні 

особи публічного і приватного права, колективні утворення без статусу 
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юридичної особи. Об’єктивна дійсність здійснення сучасного 

адміністративного судочинства, участь в адміністративному процесі різних за 

формою і змістом суб’єктів засвідчують невідповідність практиці 

адміністративного процесу понять «відповідач», «суб’єкт владних 

повноважень», передбачених КАС України (п.п. 7, 9 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 50). 

Таким чином, зважаючи на приписи національного адміністративного 

процесуального законодавства, практику функціонування суб’єктів владних 

повноважень (суб’єктів публічної адміністрації), адміністративного 

судочинства можемо зробити висновок, що в адміністративному процесі 

повноваження відповідача можуть реалізовуватися такими суб’єктами [130, 

с. 106–119]: 

1) суб’єкт владних повноважень (суб’єкт публічної адміністрації) – 

органи державної влади, державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування; 

2) представники самоврядних професій – нотаріуси, адвокати, митні 

брокери, аудитори, арбітражні керуючі тощо; 

3) носії публічних (адміністративних) повноважень – фізичні, юридичні 

особи приватного права; 

4) колективні утворення без статусу юридичної особи – МСЕК, 

експертні, виборчі комісії, комісії з референдуму та інші комісії, структурні 

підрозділи органів державної влади, державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. 

Усі потенційні відповідачі в адміністративному процесі можуть бути 

систематизовані й класифіковані на такі основні групи [130, с. 106–119]: 

1) фізичні особи – публічні службовці, посадові особи державних, 

комунальних підприємств, установ, організацій, представники самоврядних 

професій, приватні фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без 

громадянства); 

2) юридичні особи публічного і приватного права – органи державної 

влади, державні органи, Національний банк України, органи влади 
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Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

підприємства приватної або колективної форм власності (зокрема, публічне 

акціонерне товариство «Українська залізниця», прикордонний загін тощо); 

3) колективні утворення без статусу юридичної особи – МСЕК, 

експертні, атестаційні, ліквідаційні та інші комісії, структурні підрозділи 

органів державної влади, державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, органи суддівського 

самоврядування (зокрема, збори суддів). 

Викладена характеристика потенційних відповідачів в 

адміністративному процесі, практика функціонування носіїв публічних 

повноважень, на наше переконання, дає підстави вкотре говорити про 

нагальність заміни категорії «суб’єкт владних повноважень», яка 

використовується у КАС України та інших актах національного 

законодавства, на категорію «суб’єкт публічної адміністрації» [130, с. 106–

119]. 

Намагаючись знайти й обґрунтувати відповідь на питання про 

найбільш повний перелік можливих відповідачів в адміністративному 

процесі, слід скористатися висновками наукового дослідження 

А.І. Єлістратова, який писав, що будь-яка держава, не виключаючи 

абсолютної, діє не через який-небудь один орган, а через множину органів. 

Між ними послідовно розподіляються державні функції, утворюючи 

компетенцію відповідного органу. Таким чином, орган представляє державу 

не взагалі, а лише в межах своєї компетенції. Державна воля, яка дістає вияв 

через інший орган, буде для цього органу протилежною чужій волі, хоча при 

цьому всі органи належать до одного й того самого суб’єкта. Внаслідок цього 

й починає здаватися, що органи це – самостійні особи. Насправді, зіткнення 

виникає не між особами, а лише між їх компетенціями. Держава може 

нормувати об’єктивним правом відання своїх органів; суб’єктивне право на 

здійснення компетенції належить не безликому органу, а лише самій державі-
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особі. Держава може уособлювати у своїх органах певні, обопільно 

розмежовані вияви своєї сутності [41, с. 166–168]. 

Суб’єкт всіх цих компетенцій залишається недоторканним у своїй 

єдності. Державна воля сама по собі ніколи не може розщеплюватися. Слід 

лише сприйняти міркування власне держави, й множинність компетенцій 

зникатиме. Для держави окремі волевиявлення її органів лишаються такими 

внутрішніми виявами її сутності, що мають призводити до певного 

підсумкового вольового акту [41, с. 168]. І вкотре ми переконуємося у тому, 

наскільки довгим є шлях, що його доведеться подолати сучасній науці 

адміністративного права, до того, аби відповідати змісту та якості класичного 

адміністративного права, що колись майже повністю було втрачено з 

ідеологічних міркувань в радянській державі, а нині, за зразком держав із 

розвиненою адміністративно-правовою наукою, намагається бути 

поновленим та практично реалізованим. 

Отже, ми переконані, що для визнання суб’єкта відповідачем в 

адміністративній справі не є принципово важливою його організаційно-

правова форма (колективне утворення без статусу юридичної особи, 

юридична особа), підпорядкованість, перебування у залежності від іншого 

носія публічних повноважень. Для визнання суб’єкта відповідачем в 

адміністративній справі достатньо того, що суб’єкт законодавством (або в 

інший законний чи незаконний спосіб) уповноважений на здійснення 

публічних повноважень, а держава через нормативно-правовий акт 

делегувала йому компетенцію певного обсягу й змісту. 

Наприклад, приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія 

«Міжнародні авіалінії України» звернулося до Окружного адміністративного 

суду міста Києва з позовною заявою до Міністерства інфраструктури 

України, треті особи без самостійних вимог на предмет спору – Державна 

авіаційна служба України, товариство з обмеженою відповідальністю 

«Авіакомпанія «Атласджет Україна», в якому просить визнати 

протиправними та скасувати пункти 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 9.4 і 9.5 
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Протоколу засідання комісії з формування та реалізації державної політики 

щодо експлуатації повітряних ліній від 3 липня 2014 року № 15, 

затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25 липня 

2014 року № 343 [149]. 

Протокол засідання був підписаний комісією в складі 14 осіб із числа 

працівників Мінінфраструктури (8 осіб) та працівників Державіаслужби (6 

осіб) та затверджений наказом Мінінфраструктури від 25 липня 2014 року № 

343. Наказ Мінінфраструктури України, яким затверджено Протокол 

засідання № 15, лише давав вказівку Голові Державіаслужби та зобов’язував 

його оформити документи про право на експлуатацію на виконання 

прийнятих Комісією рішень. Зазначений наказ не передбачав жодних прав 

Голови Державіаслужби реалізовувати свою управлінську компетенцію – 

надавати права на експлуатацію, відмовляти в наданні прав або обмежувати 

такі права на експлуатацію [149]. 

Відповідач як суб’єкт владних повноважень не довів наявності 

правових підстав для обмеження позивачу права на експлуатацію повітряних 

ліній, що свідчить про необґрунтованість та протиправність п.п. 9.4, 9.5 

Протоколу засідання № 15 [149]. 

Враховуючи вищевикладене та заявлені позовні вимоги суд дійшов 

висновку про наявність підстав для визнання протиправними та скасування 

оскаржуваних пунктів 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 9.4 і 9.5 Протоколу засідання 

№ 15, оскільки рішення, викладені у цих пунктах, є необґрунтованими та 

суперечать вимогам законодавства, а наказ № 343, яким затверджено 

Протокол засідання № 15, виданий на виконання Порядку надання і 

анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, затвердженого наказом 

Мінінфраструктури України від 23 квітня 2013 року № 245, який суперечить 

положенням законодавства, що має вищу юридичну силу [149]. 

Відтак, задля уникнення помилок при визначенні належного 

відповідача, варто назвати особливості, що свідчитимуть про можливість 
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набуття суб’єктом правосуб’єктності відповідача в адміністративному 

процесі [130, с. 111]: 

– наділення державою у нормативно-правовому акті суб’єкта 

публічною компетенцією певного обсягу й змісту; 

– уповноваження суб’єкта на ухвалення рішень або вчинення дій; 

– факт перебування суб’єкта у публічно-правових відносинах, з яких 

виник спір, належний до юрисдикції адміністративного суду; 

– наявність у суб’єкта публічно-правових відносин публічної дійсної 

або уявної компетенції на ухвалення рішень, вчинення дій, допущення факту 

бездіяльності; 

– ухвалення рішень, вчинення дій, допущення факту бездіяльності 

суб’єктом публічно-правових відносин відповідно або всупереч наданої 

компетенції. 

Оцінюючи сутність відповідача в адміністративному процесі, до уваги 

слід брати його характерні ознаки: 

– відповідач – завжди уявний, імовірний учасник адміністративного 

процесу, який залучається за позовною заявою особи, яка вважає себе 

позивачем. Мають місце випадки, коли суд, розглянувши справу, 

встановлює, що позивачу не належить право, на яке він претендує, чи особа, 

яка залучена як відповідач, не є зобов’язаною особою у матеріальних 

правовідносинах [179, с. 127; 55, с. 7–18]. Водночас при відкритті 

провадження в адміністративній справі не завжди можливо достеменно 

встановити дійсність підстав для визнання суб’єкта відповідачем у справі. 

Тому вважаємо, що адміністративні суди мають відкривати провадження в 

адміністративній справі, встановлюючи в межах судового її розгляду 

обґрунтованість залучення конкретного суб’єкта як відповідача. 

Об’єктивність набуття суб’єктом правосуб’єктності відповідача 

забезпечуватиметься також вступом (залученням) до адміністративної справи 

третіх осіб, участь яких гарантуватиме повноцінне й вичерпне формування 
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уяви про спірні адміністративно-правові відносини, що є предметом 

дослідження й оцінки в судовому засіданні; 

– відповідач – колишній або поточний суб’єкт публічно-правових 

відносин, іншим учасником яких є позивач; він є учасниками правового 

спору, переданого для розгляду суду. Оцінюючи публічно-правові 

(адміністративно-правові) відносини, слід зазначити, що їх законодавчого 

закріплення вочевидь недостатньо, аби давати однозначні й вичерпні 

відповіді у кожній конкретній адміністративній справі на питання щодо 

наявності адміністративної юрисдикції, підсудності адміністративної справи, 

обґрунтованості набуття суб’єктами правосуб’єктності позивача і відповідача 

тощо. Пропонуємо розрізняти такі публічно-правові (адміністративно-

правові) відносини: 1) відносини, які виникають у зв’язку із здійсненням 

фізичними, юридичними особами їх прав, свобод, інтересів; 2) відносини, які 

формуються у зв’язку з реалізацією компетенції суб’єктами владних 

повноважень (суб’єктами публічної адміністрації) сприяючого, втручального 

характеру чи у зв’язку із реалізацією компетенції у відносинах взаємодії з 

іншими суб’єктами владних повноважень (суб’єктами публічної 

адміністрації); 3) відносини, які виникають між носіями адміністративних 

повноважень; 

– підставою участі відповідача в адміністративному процесі є 

ухвалення ним рішення, вчинення дії або допущення факту бездіяльності 

відповідно або всупереч наданої компетенції. Про рішення, дії, бездіяльність 

відповідача слід судити, беручи до уваги такі обставини. По-перше, ці 

поняття змістовно є дуже місткими й охоплюють численні видові 

підкатегорії, які аналізуються у кожному конкретному випадку. Рішення, дії, 

бездіяльність відповідача набувають розширеного змісту з огляду на чинне 

законодавство та практику діяльності суб’єктів владних повноважень 

(суб’єктів публічної адміністрації). Конструкція «рішення, дії, бездіяльність» 

не буде проаналізована об’єктивно, якщо не взяти до уваги також досягнення 

сучасної науки адміністративного права, завдяки якій запроваджено та 
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обґрунтовано докладне описання інструментів діяльності публічної 

адміністрації. Маємо враховувати, що адміністративною компетенцією 

наділені й суб’єкти, які не належать до суб’єктів владних повноважень 

(суб’єктів публічної адміністрації), а тому результати реалізації такої 

компетенції також можуть бути предметом спору в адміністративному суді. 

По-друге, рішення, дії, бездіяльність відповідача сторонами, 

адміністративним судом оцінюються на підставі принципів верховенства 

права, належного врядування. 

По-третє, адміністративний суд на підставі власного процесуального 

розсуду перевіряє рішення, дії, бездіяльність відповідача на предмет їх 

відповідності адміністративному розсуду цього відповідача. Під час розгляду 

та вирішення адміністративної справи важливо переконатися, що 

процесуальний розсуд застосовано відповідно до розсуду суб’єкта владних 

повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) – відповідача. 

Зауважимо, що підставою участі відповідача в адміністративному 

процесі є ухвалення ним рішення, вчинення дії або допущення факту 

бездіяльності відповідно або всупереч наданої компетенції. Але суб’єкт 

також може бути залучений до адміністративної справи і внаслідок 

суб’єктивно-об’єктивної помилки позивача, внаслідок чого виникатиме 

явище, назване в теорії та практиці судового процесу як неналежний 

відповідач. Саме у разі появи неналежного відповідача раціональним є 

використання усіх допустимих способів захисту його прав: заперечення 

проти позову, зустрічний позов, перегляд та виконання судових рішень; 

– на переконання позивача, рішеннями, діями, бездіяльністю 

відповідача його права, свободи, інтереси майнового чи немайнового 

характеру зазнали порушення. Саме у захисті та поновленні суб’єктивних 

прав, свобод, інтересів фізичних (юридичних) осіб полягає основне завдання 

адміністративного судочинства та показово виявляється «забезпечувальна» 

роль адміністративного права у гарантуванні реалізації таких прав, свобод, 

інтересів. Водночас в адміністративному процесі принципово розрізняти 
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галузеву належність прав, свобод, інтересів, захисту яких шукає сторона в 

адміністративному суді. Можливим є випадок, коли до адміністративного 

суду звертаються за захистом публічних прав, свобод, інтересів, унаслідок 

порушення яких поновлення потребують права, свободи, інтереси 

приватного характеру. Як відомо, у зверненні до адміністративного суду про 

захист приватних прав, свобод, інтересів буде відмовлено й зроблено 

висновок про відсутність адміністративної юрисдикції. 

У сучасній науці національного адміністративного права, німецькій 

адміністративно-правовій літературі [99, с. 43–44; 43, с. 55–56; 9, с. 5–24] 

вважається, що реалізація компетенції суб’єктами владних повноважень 

(суб’єктами публічної адміністрації) дістає вияв у публічному 

адмініструванні (публічному управлінні) – сприяючому, забезпечувальному, 

втручальному. Безпосередніми засобами такої реалізації є інструменти 

діяльності публічної адміністрації – адміністративний акт, адміністративний 

договір, акти-дії, план, приватноправові інструменти, нормативні акти [99, с. 

253–295; 43, с. 243–394; 9, с. 5–24; 24; 18, с. 96–125; 107, с. 17; 248, с. 25]. 

Саме інструменти діяльності публічної адміністрації і є безпосереднім 

предметом оскарження в адміністративному суді. Наприклад, у жовтні 2008 

року прокурор звернувся до суду з позовом, в якому просив скасувати п.п. 2, 

3 рішення селищної ради від 2 листопада 2007 року № 15, якими 

Національному аграрному університету відмовлено у видачі дозволу на 

переоформлення земельної ділянки та затверджено акти комісії виконавчого 

комітету Ради; рішення Ради від 21 березня 2008 року № 6, яким Кримському 

сільськогосподарському інституту ім. Калініна припинено право постійного 

користування зазначеною земельною ділянкою [141; 211, с. 194–200]. 

Відповідно, як нам видається, раціонально й обґрунтовано категорію 

«рішення, дії, бездіяльність», передбачену КАС України (зокрема, у ч.ч. 2, 3 

ст. 2) замінити на категорію «інструменти діяльності публічної 

адміністрації», перерахувавши ці інструменти як предмет можливого 

оскарження. Така законодавча ініціатива та її практична реалізація, по-
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перше, відповідатимуть сучасному стану розвитку науки адміністративного 

права, якою вже давно й достатньо змістовно обґрунтовано доцільність 

існування інституту «інструментів діяльності публічної адміністрації». По-

друге, категорія «інструмент діяльності публічної адміністрації» дозволяє 

точно й безпомилково визначати усі можливі вияви реалізації 

адміністративної компетенції суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 

публічної адміністрації), відмежовувати адміністративно-правові 

інструменти від інших, суміжних приватно-правових інструментів. По-третє, 

наразі чекає на подальший розвиток національне законодавство про 

адміністративні процедури, тому відповідне оновлення КАС України 

категорією «інструмент діяльності публічної адміністрації» є наразі 

актуальним. 

Водночас варто також мати на увазі, що крім суб’єктів владних 

повноважень (суб’єктів публічної адміністрації), правом реалізовувати 

публічну компетенцію наділені також фізичні і юридичні особи, які не є 

носіями владних повноважень. Наприклад, Законом України «Про доступ до 

публічної інформації» передбачено порядок здійснення та забезпечення 

права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації (юридичні 

особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету 

Автономної Республіки Крим; особи, якщо вони виконують делеговані 

повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи 

договором, у тому числі надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших 

державних послуг; суб’єкти господарювання, що займають домінуюче 

становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або 

є природними монополіями), та інформації, що становить суспільний інтерес 

(ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). 

Розпорядники інформації, зокрема, зобов’язані надавати та 

оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі 

потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і 
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оновлювати оприлюднену інформацію (п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації»). 

Так, міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» 

звернулась із позовом до дочірнього підприємства «Соренсен і Хаар» 

датської компанії «Концепт Партнерс» про зобов’язання надати можливість 

ознайомитися та зробити копії із документів, якими обґрунтовуються обсяги 

викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, висновку органів 

санітарно-епідеміологічного нагляду на ці документи, документів 

інвентаризації стаціонарних джерел викидів, документів, які обґрунтовують 

розміри санітарно-захисної зони та інших документів підприємства, що 

містять екологічну інформацію [188]. 

Позов судом було задоволено повністю й зобов’язано підприємство 

надати благодійній організації засвідчені копії документів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів [188]. 

Упевнені, що як предмет оскарження в адміністративному суді, крім 

інструментів діяльності публічної адміністрації, у КАС України слід також 

передбачити й діяльність (рішення, дії), бездіяльність суб’єктів невладних 

(публічних) повноважень (фізичних, юридичних осіб приватного права) у 

зв’язку із реалізацією ними приписів спеціального адміністративного 

законодавства. Цілком виправданим слід визнати існування адміністративно-

правових відносин без участі суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 

публічної адміністрації), де реалізовувалася адміністративна компетенція 

суб’єктів невладних повноважень, наділених відповідним спеціальним 

законодавством. Відповідно, вважаємо такими, що не зовсім відповідають 

сучасним адміністративно-правовим відносинам, приписи КАС України, 

зокрема щодо відносин, які захищаються в адміністративному судочинстві, 

щодо понять «відповідач», «суб’єкт владних повноважень», «владні 

управлінські функції». 

Відповідно, пропонуємо переглянути визначення поняття «відповідач» 

в адміністративному процесі, відмовитися від його розуміння винятково як 
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суб’єкта владних повноважень та запровадити у КАС України таке його 

тлумачення – це суб’єкт публічно-правових відносин, який відповідно або 

всупереч наданої компетенції ухвалив рішення, вчинив дію або допустив 

факт бездіяльності та який за позовною заявою залучається до 

адміністративної справи. 

Зрештою, правильне і обґрунтоване визначення спроможності того чи 

іншого суб’єкта набувати правосуб’єктності відповідача в адміністративному 

процесі гарантуватиме [130, с. 113]: 

– доступність до правосуддя в адміністративних справах, його 

послідовність, зрозумілість і дієвість; 

– якісний, повний захист та поновлення суб’єктивних прав, свобод, 

інтересів; 

– однакове тлумачення й застосування адміністративними судами 

адміністративного процесуального законодавства та матеріального 

законодавства; 

– формування однакової і сталої судової практики в адміністративних 

справах за участю найрізноманітніших суб’єктів; 

– обґрунтованість звернення до адміністративного суду; 

– визначення вичерпного переліку усіх належних учасників 

адміністративної справи; 

– однозначність і правильність визначення адміністративної 

юрисдикції та її відмежування від інших судових юрисдикцій; 

– правильність визначення підсудності адміністративної справи; 

– правильність підготовки й подання позовної заяви до 

адміністративного суду, повноту й правильність документів, які подаються 

до суду; 

– обґрунтованість потреби сплати й правильне визначення розміру 

судового збору; 

– обґрунтоване й законне здійснення представницьких функцій; 
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– обґрунтоване і правильне застосування принципу презумпції 

винуватості суб’єкта владних повноважень (ч. 2 ст. 71 КАС України), 

здійснення судового контролю за виконанням судових рішень в 

адміністративних справах (ст. 267 КАС України). 

Подібно до решти учасників адміністративного процесу, для 

повноцінної участі у розгляді та вирішенні адміністративної справи, 

реалізації своєї правосуб’єктності, зрештою – захисту своїх прав та інтересів, 

відповідач наділений повноваженнями. 

Як доводилося вище, правосуб’єктності відповідача в 

адміністративному процесі можуть набувати різні, відмінні за організаційно-

правовою формою й призначенням суб’єкти, і не обов’язково суб’єкти саме 

владних повноважень. Зауважимо, що у КАС України носієм специфічних 

повноважень відповідача переважно визнається суб’єкт владних 

повноважень, натомість можливості набуття правосуб’єктності відповідача 

суб’єктом публічних повноважень і наділення його відповідним, необхідним 

для захисту обсягом повноважень не передбачається. 

Тому об’єктивно існує потреба не лише проаналізувати нинішній обсяг 

повноважень відповідача, а й з’ясувати їх достатність й дієвість для 

належного захисту прав, свобод, інтересів суб’єкта-відповідача, який не є 

суб’єктом владних повноважень. Зауважимо, що чинний КАС України доволі 

неоднозначно закріплює поняття та зміст «повноваження відповідача». 

Насамперед, поняття «повноваження» як таке відсутнє, а з аналізу норм 

Кодексу можна зробити висновок, що під ним маються на увазі права та 

обов’язки, що ними наділений відповідач в адміністративному процесі. Зміст, 

види та особливості повноважень відповідача залежать від різних чинників, а 

саме від стадії та провадження адміністративного процесу, виду 

адміністративної справи та організаційно-правової форми сторін (зокрема, 

відповідача). 
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Оцінивши зміст цих повноважень, доходимо висновку, що вони мають 

різне функціональне призначення, з огляду на яке права й обов’язки 

відповідача можуть бути об’єднані в такі основні групи: 

1) загальні права й обов’язки, якими наділяються усі без винятку особи, 

які беруть участь у справі (ст.ст. 49, 73, 134 КАС України); 

2) права й обов’язки відповідача, які гарантують йому захист від вимог, 

викладених у позовній заяві (ч.ч. 2, 3 ст. 51 КАС України). 

Очевидно, що ці права реалізуються відповідачем щодо предмету 

позову, не передбачають можливості застосування ним інших способів 

захисту своїх прав (зокрема, подання зустрічного адміністративного позову) і 

не створюють для відповідача жодних пільг (переваг). Звісно, у 

адміністративному процесі діють і визнаються принципи рівності усіх 

учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність 

сторін, диспозитивність (ст.ст. 7, 10, 11 КАС України); у жодному разі ми не 

заперечуємо важливості їх реалізації. Однак, зважаючи на передбачені у КАС 

України випадки набуття суб’єктом владних повноважень правосуб’єктності 

позивача, а приватними особами – відповідача (ч. 4 ст. 50, ст.ст. 182, 183-1,
 

183-2 КАС України), виправдано було б законодавчо передбачити додаткові 

процесуальні можливості для відповідача – приватної особи: право подавати 

зустрічний адміністративний позов, право подавати клопотання про 

забезпечення адміністративного позову, покладання на позивача – суб’єкта 

владних повноважень обов’язку доказувати законність й обґрунтованість 

позовних вимог, доводити незаконність й необґрунтованість заперечень 

відповідача – приватної особи, передбачення обов’язку позивача – суб’єкта 

владних повноважень особисто брати участь у судовому засіданні; 

3) спеціальні права й обов’язки відповідача, які не лише гарантують 

йому захист від вимог, викладених у позовній заяві, а й забезпечують його 

пільгове становище у процесі (ст. 120 КАС України). 

Зауважимо, що назва ст. 51 «Права та обов’язки сторін» КАС України 

не відповідає її змісту, оскільки не містить обов’язків сторін. Водночас такі 
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обов’язки передбачені у наступних статтях Кодексу – ст.ст. 71, 120, 134. 

Враховуючи викладене та з метою приведення у відповідність назв і змісту 

статей, дотримання техніки й логіки викладення нормативно-правового 

матеріалу пропонуємо ст. 51 КАС України доповнити частиною у якій би 

містилася вказівка саме на обов’язки сторін: «5. Крім обов’язків, 

передбачених статтею 49 цього Кодексу сторони зобов’язані дотримуватися 

інших обов’язків, передбачених статтями 71, 120, 134». 

Таким чином, проаналізувавши повноваження відповідача в 

адміністративному процесі, зважаючи на поширеність випадків набуття 

правосуб’єктності відповідача не суб’єктами владних повноважень, 

переконуємося, що з метою створення однакових можливостей для захисту 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів у КАС України доцільно передбачити 

процесуальні права відповідача щодо застосування ним інших способів 

захисту своїх прав (зокрема, подання зустрічного адміністративного позову) 

та обов’язки для позивача – суб’єкта владних повноважень щодо доказування 

й особистої участі у судовому засіданні [130, с. 115]. 

 

 

1.2. Права відповідача як предмет захисту 

 

Призначення та завдання сучасної держави, її органів полягає, 

насамперед, у створенні умов для повноцінної реалізації та захисту прав 

людини, зокрема в розробленні та реалізації норм законодавства, що 

передбачали б однозначні механізми (процедури) практичного здійснення 

таких прав, свобод, інтересів. Сприяння у здійсненні людиною своїх прав, 

свобод, інтересів, їх утвердження та захист передбачають не лише ухвалення 

відповідного законодавства, а й утворення та організацію функціонування 

спеціальних суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної 

адміністрації). 
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Права людини становлять собою найважливіший соціальний і 

політико-правовий інститут, який об’єктивно є мірилом досягнень певного 

суспільства, показником рівня його цивілізованості. І це зрозуміло, оскільки 

за допомогою цього інституту особа долучається до матеріальних і духовних 

благ суспільства, до механізмів влади, до законних форм волевиявлення і 

реалізації власних інтересів. Від рівня забезпеченості прав вирішальною 

мірою залежить ступінь досконалості самої особи, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека. Нарешті, «людський вимір» є пробним 

каменем і точкою відліку будь-яких перетворень, що здійснюються в 

суспільстві [153, с. 8]. Показово, що права людини становлять собою 

своєрідний орієнтир у розробці національного законодавства, організації та 

діяльності суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної 

адміністрації); у державі розробляються та функціонують механізми 

практичної реалізації прав людини, визнаних міжнародним та національним 

законодавством. Безперечно, одним із таких дієвих механізмів є інститут 

адміністративної юстиції, запроваджений в Україні у вигляді системи 

адміністративних судів, уповноважених здійснювати захист прав, свобод, 

інтересів відповідно до приписів КАС України. 

Закономірно, що проблема прав людини завжди привертала і 

продовжує привертати увагу фахівців найрізноманітніших галузей 

суспільствознавства – юристів, філософів, політологів, істориків тощо [153, с. 

8; 57, с. 5–26; 60; 10]. 

Аналіз категорії «суб’єктивні права» може навести на думку, що ця 

категорія у сфері функціонування публічної адміністрації не відіграє 

принципової ролі, оскільки суб’єкти публічної влади відповідно до закону 

зобов’язані виконувати покладені на них обов’язки. За більш докладного 

вивчення такої проблематики стає зрозумілим, що саме за рахунок 

суб’єктивних прав утворюються відносини «суб’єкт публічної адміністрації – 

приватна особа». Через суб’єктивні права приводяться у дію закріплені у 

Конституції України гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів 
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приватних осіб. Завдяки їм приватні особи набувають статусу повноцінних та 

рівноправних учасників правовідносин, отримуючи внаслідок цього 

можливість за власною ініціативою вступати у відносини з представниками 

публічної влади та вимагати від них відповідної поведінки (дій, рішень 

тощо). Без суб’єктивних прав приватні особи були б лише об’єктом 

державних дій чи рішень. Таким чином, визнання суб’єктивних прав є 

важливою та необхідною ознакою демократичної, соціальної та правової 

держави, в якій визнається і дотримується принцип верховенства права [99, с. 

117; 182, с. 13–14]. 

Практичне значення суб’єктивних прав дістає вияв у можливості їх 

забезпечення та реалізації через звернення з відповідним позовом до суду, 

адже відповідно до ч. 2 ст. 55 Конституції України кожному гарантується 

право на оскарження в суді рішень, дій, бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Проте 

необхідною передумовою звернення до адміністративного суду є факт 

порушення суб’єктом публічної адміністрації власних, тобто суб’єктивних 

публічних прав [99, с. 117]. 

Якщо суб’єкти публічної адміністрації у межах адміністративної 

процедури приймають рішення переважно самостійно, на власний розсуд, 

використовуючи своє домінуюче становище щодо приватної особи, то в 

адміністративному суді такі суб’єкти набувають вже однопорядкового 

статусу. Отже, такі правовідносини, в яких суб’єкт публічної адміністрації та 

приватна особа нарівні доводять обґрунтованість своїх вимог, красномовно 

свідчать про значущість суб’єктивних публічних прав [99, с. 117–118]. 

Таким чином, реалізація суб’єктивних прав учасників правовідносин 

передбачає також їх перспективний захист або поновлення в 

адміністративному суді. Водночас слід наголосити, що адміністративно-

правові відносини можуть впливати не лише на публічні, а й на приватні 

права їх учасників. Відповідно в адміністративному судочинстві захисту 

можуть шукати учасники адміністративно-правових відносин з порушеними 
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як публічними, так і приватними правами. Узагальнено можемо сказати, що 

вітчизняна адміністративна юстиція є доволі дієвим інструментом захисту, 

поновлення та визнання різногалузевих, різнозмістовних прав, свобод, 

інтересів – публічних, приватних, немайнових, майнових. 

Оцінюючи права відповідача як предмет захисту в адміністративному 

процесі, варто пам’ятати, що вони диференціюватимуться залежно від виду 

та організаційно-правової форми відповідача. Отже, слід говорити про такі 

права відповідача: 

1) права фізичних осіб – публічних службовців, посадових осіб 

державних, комунальних підприємств, установ, організацій, представників 

самоврядних професій, приватних фізичних осіб (громадян, іноземців, осіб 

без громадянства); 

2) права юридичних осіб публічного і приватного права – органів 

державної влади, державних органів, Національного банку України, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

підприємств приватної або колективної форм власності (зокрема, публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця», прикордонного загону 

тощо); 

3) права колективних утворень без статусу юридичної особи – МСЕК, 

експертних, атестаційних, ліквідаційних та інших комісій, структурних 

підрозділів органів державної влади, державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, органів 

суддівського самоврядування (зокрема, зборів суддів). 

Відповідно кожна особа має право у порядку, встановленому КАС 

України, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, 

дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, 

свободи або інтереси (ч. 1 ст. 6 Кодексу). 

Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони 

пов’язані між собою (ч. 1 ст. 21 КАС України). 
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Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим 

порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, 

розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному 

провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. В іншому разі 

вимоги про відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного 

або господарського судочинства (ч. 2 ст. 21 КАС України). 

У інших статтях Кодексу також містяться положення щодо можливості 

захисту в адміністративному судочинстві публічних і приватних прав. 

Такими, зокрема, є ст.ст. 171, 171-1, 171-2, 172, 181, 183 КАС України. 

Наприклад, виборчий процес як одна з процедур, що забезпечує 

належну організацію публічної влади (здійснювану як через державні органи, 

так і через органи місцевого самоврядування), є виявом реалізації абсолютної 

процедурної справедливості в правовій системі держави. Вибори 

забезпечують легітимацію публічної влади за процедурою: публічна влада 

вважається авторитетною через те. що вона сформована за певною 

процедурою, визнаною суспільством. Дотримання норм, що встановлюють 

процедуру формування органів державної влади і місцевого самоврядування, 

є передумовою довіри населення до влади. Важливою гарантією реалізації 

виборчих прав громадян, що є необхідним елементом концепції належного 

урядування, є механізм їх судового захисту, центральне місце в якому 

належить органам адміністративної юстиції (адміністративним судам) [204, с. 

79–80]. 

Таким чином, ми переконані, що права громадян, урегульовані 

нормами адміністративного права, є похідними від конституційних і 

конкретизуються у багатьох законах і підзаконних актах. Як і конституційне 

право, адміністративне право опосередковує функціонування публічної влади 

в суспільстві [153, с. 200]. 

Отже, в адміністративному судочинстві можуть оскаржуватися 

рішення, дії, бездіяльність суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 
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публічної адміністрації), які негативно вплинули і на публічні, і на приватні 

права особи; через судовий розгляд адміністративно-правового спору 

учасники відносин можуть вимагати захисту, поновлення чи визнання їх 

конституційних, адміністративних, соціальних, приватних та інших прав. 

Принципово наголосити, що саме рішення, дії, бездіяльність суб’єктів 

владних повноважень (інструменти діяльності публічної адміністрації), які 

реалізують свою компетенцію в адміністративно-правових відносинах, 

почасти порушують права осіб. 

Адміністративне судочинство є інструментом у цілісному механізмі 

реалізації, забезпечення та гарантування численних суб’єктивних, 

різнорідних прав. Публічні права можуть здійснювати вплив на права 

приватні й навпаки. Наприклад, права на нерухоме майно та їх обтяження, 

що підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

виникають з моменту такої реєстрації (ч. 3 ст. 3 Закону) [159; 86, с. 64–69]. 

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного 

користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту 

державної реєстрації цих прав (ст. 125 Земельного кодексу України). Право 

власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» (ст. 126 Земельного кодексу України) [53]. 

Суспільство об’єктивно має справи із неоднорідними, складними 

правовідносинами різної галузевої належності. Один вид правовідносин 

обумовлює виникнення, зміну чи припинення іншого їх виду. Однак у 

жодному разі таке поєднання не дає підстав говорити про комплексність 

галузей права, «змішану» природу прав, свобод, інтересів. Такі міркування є 

не лише хибними, а й небезпечними для усіх без винятку сфер існування 

юридичної матерії – теорії, практики, законотворчості, судочинства, 

викладання. Переконані, що усвідомлення та визнання класичного поділу 

права на публічне і приватне, з усіма відповідними наслідками, 
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гарантуватиме припинення безпідставних псевдонаукових дискусій довкола 

природи численних сучасних галузей права, сфери поширення юрисдикції 

Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції. 

Вищий адміністративний суд України роз’яснив, що з огляду на 

положення ст. 17 КАС України справи про оскарження рішень і дій органів 

місцевого самоврядування з приводу вирішення питання про надання 

дозволу на передачу мешканцям гуртожитків житла у власність шляхом 

приватизації, про оскарження визначення іншого порядку використання 

гуртожитків є справами адміністративної юрисдикції, оскільки органи 

місцевого самоврядування у житловій сфері щодо приватизації громадянами 

житла у гуртожитках виконують владні управлінські функції [12]. 

Визначення дійсного обсягу та змісту прав відповідача в конкретній 

адміністративній справі є принциповим з кількох причин [135, с. 179]: 

– вид, зміст і механізм реалізації суб’єктивних прав дозволяє визначити 

вид судової юрисдикції, встановити достатність підстав для визнання 

наявності адміністративної юрисдикції, відмежувати цей вид юрисдикції від 

інших, суміжних з нею видів судової юрисдикції; 

– права обумовлюють вид та зміст обов’язків, що виникають у суб’єкта 

владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) у зв’язку із 

реалізацією цих прав; права обумовлюють певну поведінку суб’єкта владних 

повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) у межах адміністративного 

розсуду; 

– завдяки перевірці дотримання прав відповідача можливим стає 

встановити, наскільки відповідальний суб’єкт владних повноважень (суб’єкт 

публічної адміністрації) діяв у межах адміністративного розсуду, наскільки 

реалізація його компетенції є обґрунтованою й законною; 

– це впливатиме на загальну стратегію й тактику поведінки відповідача 

в процесі, на перелік, зміст й особливості його процесуальних дій; 

– права відповідача обумовлюватимуть застосування процесуальних 

способів захисту певного виду; 
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– права відповідача впливатимуть на зміст та предмет доказування в 

адміністративній справі, види доказів що можуть бути використані для 

встановлення об’єктивної істини в адміністративній справі; 

– права відповідача – один із критеріїв, який впливає на ціну позову, 

характер спору і позову (майновий, немайновий), розмір судового збору, 

який має сплачуватися відповідно до Закону України «Про судовий збір». 

Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у 

тому числі іноземні) та фізичні особи-підприємці, які звертаються до суду чи 

стосовно яких ухвалене судове рішення [175]. 

Слід визнати, що будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів 

владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації) можуть негативно 

позначатися як на майнових, так і на немайнових правах, свободах, інтересах 

відповідача. Однак в силу таких наслідків позовну заяву й спір аж ніяк не 

можна визнавати відповідно майновими чи немайновими. Принциповим для 

визначення природи позовної заяви й спору має бути, насамперед, предмет 

спору – рішення, дія чи бездіяльність. Повторимося, що правовідносини 

одного виду дуже часто замінюються правовідносинами абсолютно іншого 

виду; приватні правовідносини можуть замінюватися публічними, 

нематеріальні – матеріальними. Однак невиправдано якості одного виду 

правовідносин штучно «закріплювати» за іншими відносинами, узагальнено 

визнаючи їх одним і тим самим видом. Така тенденція призводитиме до 

цілковитого наукового нігілізму, «приховування» істинної природи існуючих 

правовідносин, формування системного нерозуміння галузевої належності 

різних правовідносин, виникнення постійних помилок визначення виду 

судової юрисдикції, до якої слід звертатися за захистом. 

Відтак, із положеннями, викладеними у листі Вищого 

адміністративного суду України щодо застосування підпункту 1 п. 3 ч. 2 ст. 4 

Закону України «Про судовий збір», погодитися не можна [96]. 
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Звернімо увагу, по-перше, на те, що до адміністративних судів можуть 

оскаржуватися будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних 

повноважень (суб’єктів публічної адміністрації) (ч. 2 ст. 2 КАС України). 

Тобто цією нормою Кодексу встановлюється презумпція того, що до 

адміністративних судів можуть оскаржуватися лише адміністративні акти, 

інші інструменти діяльності суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 

публічної адміністрації). Отже, позовна вимога аж ніяк не може звертатися 

насамперед щодо майна [64]. 

По-друге, до уваги обов’язково слід брати те, що спори виникають 

через законність й обґрунтованість рішень, дій, бездіяльності; саме ці 

рішення, дії чи бездіяльність є предметом спору. 

Звісно, наприклад, ухвалення податкового повідомлення-рішення має 

різні наслідки, зокрема матеріально-правові, утім ця обставина не може 

змінити немайнову природу спору про скасування податкових повідомлень-

рішень. 

Таким чином, беручи до уваги приписи ч. 2 ст. 2, ст.ст. 17, 171, 171-1, 

171-2, 174, 175, 176, 181, 183 КАС України, доходимо переконання, що 

більшість позовних заяв і спорів в адміністративному процесі мають 

немайнову природу й лише у виняткових випадках – майнову. Так, 

майновими слід визнати такі категорії адміністративних справ [64; 157; 169; 

84; 254]: 

– справи про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 

(ст. 183-1 КАС України; Закон України «Про відчуження земельних ділянок, 

інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 

приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності»); 

– справи про стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях 

суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений КАС 

України строк оскарження (п. 4 ч. 1 ст. 183-2 Кодексу); 
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– справи за зверненням органів доходів і зборів (ст. 183-3 КАС 

України); 

– справи за зверненням Служби безпеки України щодо накладення 

арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються 

фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на 

підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та 

надання доступу до них (ст. 183-4 КАС України); 

– справи щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами 

владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (ст. 183-6 КАС України; 

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»). 

Оскільки предметом спору у цих категоріях адміністративних справ є 

право власності на майно, обґрунтованість і законність застосування 

приватноправових інструментів (примусове відчуження нерухомого майна), 

то їх, відповідно, пропонуємо визнавати майновими, натомість решта справ, 

що розглядаються й вирішуються за приписами КАС України, є 

немайновими. 

Змішану – і немайнову, і майнову – природу матимуть ті спори, що 

виникають у зв’язку з оскарженням в адміністративному суді рішень, дій, 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічних 

повноважень) й відшкодуванням шкоди, заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень (суб’єкта 

публічної адміністрації) або іншим порушенням прав, свобод та інтересів 

суб’єктів публічно-правових відносин (ч. 2 ст. 21 КАС України) [64]. 

Права відповідача як предмет захисту в адміністративному процесі слід 

об’єктивно й правильно оцінювати, оскільки вони: 

– можуть мати різну галузеву природу, що, очевидно, позначатиметься 

на виді судової юрисдикції; 
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– для їх захисту, поновлення чи визнання можуть застосовуватися різні, 

особливі способу захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів. В 

адміністративному процесі можуть захищатися, поновлюватися як публічні, 

так і приватні права та інтереси. Аналіз Верховним Судом України практики 

застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України свідчить про те, що 

така практика потребує удосконалення. Є необхідність також у поліпшенні 

законодавчого регулювання, пов’язаного із застосуванням способів захисту 

цивільних прав та інтересів. Визначення способів захисту прав та інтересів 

має важливе значення в реалізації завдань судочинства – забезпечення 

справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення справ 

для захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави 

[13]. 

Усвідомлюючи галузеву належність спірних правовідносин, прав, 

свобод, інтересів, у відповідача формується правильна й повноцінна уява про 

способи їх захисту. КАС України (ст.ст. 105, 162) передбачені способи 

захисту, але практика розгляду та вирішення адміністративних справ судами 

свідчить про неоднозначне й неоднакове застосування відповідних 

законодавчих положень. Отже, у справі захисту прав відповідача на порядку 

денному знаходиться також потреба наукового обґрунтування та практичної 

реалізації способів захисту прав відповідача та меж розсуду 

адміністративного суду щодо їх застосування. У будь-якому разі, засадничим 

мірилом можливості застосування того чи іншого способу захисту прав 

відповідача має бути принцип законності, відповідно до якого всі без винятку 

рішення, дії, бездіяльність суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 

публічної адміністрації), адміністративних судів мають ухвалюватися 

(вчинятися) винятково відповідно до приписів відповідного спеціального 

закону. Не є прийнятною реалізація компетенції одним суб’єктом, що за 

законом цілком покладається на іншого суб’єкта. 
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Судова практика знає й інші приклади тлумачення способів судового 

захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів, які суперечать один одному, що 

вкрай негативно позначається на ступені досконалості такого захисту, 

формуванні однакової судової практики. Так, Конституційний Суд України 

роз’яснив, що положення ч. 1 ст. 143 Конституції України, згідно з якими 

територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені 

ними органи місцевого самоврядування «вирішують інші питання місцевого 

значення, віднесені законом до їхньої компетенції», слід розуміти так, що при 

вирішенні цих питань органи місцевого самоврядування діють як суб’єкти 

владних повноважень [191]. 

Положення пунктів «а», «б», «в», «г» ст. 12 Земельного кодексу 

України у частині повноважень сільських, селищних, міських рад відповідно 

до цього Кодексу вирішувати питання розпорядження землями 

територіальних громад, передачі земельних ділянок комунальної власності у 

власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок у 

користування із земель комунальної власності, вилучення земельних ділянок 

із земель комунальної власності треба розуміти так, що при вирішенні таких 

питань ці ради діють як суб’єкти владних повноважень [191]. 

Положення п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС України стосовно поширення 

компетенції адміністративних судів на «спори фізичних чи юридичних осіб із 

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

правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності» 

слід розуміти так, що до публічно-правових спорів, на які поширюється 

юрисдикція адміністративних судів, належать і земельні спори фізичних чи 

юридичних осіб з органом місцевого самоврядування як суб’єктом владних 

повноважень, пов’язані з оскарженням його рішень, дій чи бездіяльності 

[191]. 

Натомість 11 листопада 2014 року колегія суддів Судової палати в 

адміністративних справах і Судової палати у господарських справах 

Верховного Суду України дійшла висновку, що у разі прийняття суб’єктом 
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владних повноважень рішення про передачу земельних ділянок у власність 

чи оренду (тобто ненормативного акта, який вичерпує свою дію після його 

реалізації), подальше оспорювання правомірності набуття фізичною чи 

юридичною особою спірної земельної ділянки має вирішуватися у порядку 

цивільної (господарської) юрисдикції, оскільки виникає спір про право 

цивільне [139]. 

Досліджуючи права відповідача, їх види, зміст та особливості, мусимо, 

насамперед, враховувати класифікацію (види) суб’єктів правовідносин, які 

можуть набувати правосуб’єктності відповідача в адміністративному процесі. 

Як вже нами вказувалося, вид таких суб’єктів і визначатиме права, що є 

предметом захисту в адміністративному судочинстві [135, с. 181]: 

1) фізичні особи – публічні службовці, посадові особи державних, 

комунальних підприємств, установ, організацій, представники самоврядних 

професій, приватні фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без 

громадянства); 

2) юридичні особи публічного і приватного права – органи державної 

влади, державні органи, Національний банк України, органи влади 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

підприємства приватної або колективної форм власності; 

3) колективні утворення без статусу юридичної особи – МСЕК, 

експертні, атестаційні, ліквідаційні та інші комісії, структурні підрозділи 

органів державної влади, державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, органи суддівського 

самоврядування (зокрема, збори суддів та ін.). 

Зміст та вид прав відповідача обумовлюються його організаційно-

правовою формою, метою створення, належністю до публічної влади. 

Очевидно, що права відповідачів, наділених публічної владою й належних до 

державних або самоврядних структур, мають публічну природу. Такі права 

відповідача є складовою його компетенції та передбачені одним або кількома 
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спеціальними законодавчими чи підзаконними нормативно-правовими 

актами [135, с. 181]. 

Оспорювання здійснення таких прав обумовлює виникнення тих 

категорій адміністративних справ, де відповідачем є суб’єкт владних 

повноважень (суб’єкт публічної адміністрації) (п.п. 1–4, 6, 7 ч. 2 ст. 17 КАС 

України). 

Завдяки оцінці прав «публічних» відповідачів й нормативно-правових 

актів, у яких ці права передбачені, створюється можливість перевірки того, 

чи прийняті (вчинені) вони (ч. 3 ст. 2 КАС України): 

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені 

Конституцією та законами України; 

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження 

надано; 

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають 

значення для прийняття рішення (вчинення дії); 

4) безсторонньо (неупереджено); 

5) добросовісно; 

6) розсудливо; 

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, уникаючи всіх 

форм дискримінації; 

8) 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); 

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку. 

Оцінка реалізації прав «публічним» відповідачем як учасником 

конкретних адміністративно-правових відносин сприяє ухваленню законного 

й обґрунтованого рішення адміністративного суду у справі, де такі права 

оцінюються. Наприклад, у грудні 2010 року ПАТ звернулося до суду з 

позовом, у якому просило визнати протиправним рішення митниці про 
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визначення митної вартості товарів від 1 грудня 2009 року; скасувати картку 

відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску 

товарів і транспортних засобів через митний кордон України від 1 грудня 

2009 року; стягнути з державного бюджету України суму надмірно 

сплаченого податку на додану вартість [140]. 

На обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що 

митниця при визначенні митної вартості товару порушила порядок 

застосування методів визначення митної вартості товарів, передбачений 

ст. 266 Митного кодексу України [140]. 

Очевидно, що митний орган, реалізуючи адміністративні 

повноваження, застосовуючи інструменти діяльності – адміністративні акти 

(рішення, картку відмови), – впливав на приватні права позивача. Права 

відповідача (митного органу) на ухвалення рішення й картки відмови у цій 

адміністративній справі передбачені ст.ст. 54, 264 Митного кодексу України 

[104], постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 

«Про Державну фіскальну службу України» [160], Положенням про митний 

орган. 

Утім принципове значення для правильного визначення й 

співвіднесення процесуального розсуду адміністративного суду з 

адміністративним розсудом суб’єкта публічної адміністрації мають також 

приписи Конституції України – ст. 6 і ст. 19: «Органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених 

цією Конституцією межах і відповідно до законів України»; «Органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України» [19]. 

Тому переконані, що адміністративний суд не має жодних підстав для 

втручання в адміністративний розсуд суб’єкта владних повноважень щодо 

стягнення з державного бюджету помилково сплачених платежів, а також не 

може повертати своїм рішенням ці платежі платникові, оскільки у такому 
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разі він перебиратиме на себе компетенцію уповноваженого на таке 

повернення суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної компетенції). 

Натомість права відповідачів, які публічною владою не наділені, і є 

предметом захисту в адміністративному судочинстві, можуть бути 

передбачені як публічним, так і приватним законодавством. Водночас 

зауважимо, що національне законодавство не завжди має однорідну галузеву 

належність – винятково публічну чи приватну. Існують закони (кодекси), які 

містять у собі одночасно і норми публічного, і норми приватного права. 

На відміну від відповідачів – носіїв публічних повноважень, які в 

адміністративному процесі захищають публічні, «загальні» права, права 

відповідачів, які публічною владою не наділені, завжди мають 

індивідуалізований (персоніфікований) характер і обумовлюють підвищену 

суб’єктивну заінтересованість у їх захисті або поновленні. Такі права є 

показником державного забезпечення демократії, гуманізму й 

справедливості; вони створюють сприятливі можливості громадянам для 

самореалізації в усіх сферах суспільного життя. 

Важливою в теорії прав людини є проблема їх класифікації. Така 

класифікація є доволі умовною і не зовсім вичерпно закріплює існуючі права 

людини, однак дозволяє систематизувати й упорядковувати відомі, існуючі 

права, сформувати групи прав, об’єднаних спільними ознаками, джерелом 

закріплення, своєю сферою, особливостями та механізмами їх реалізації. У 

законодавстві України конституційні права та свободи згруповані за сферами 

життєдіяльності людини. Згідно з цим критерієм у Конституції України 

визначено такі групи прав, кожна з яких є певною системою [115, с. 30–35; 

177; 114, с. 147–150; 81, с. 11–12]: 

– громадянські права – можливості людей, що характеризують їхнє 

фізичне та біологічне існування, задоволення матеріальних, духовних та 

деяких інших потреб. До цієї групи належать суб’єктивні права на життя; 

недоторканність особи, житла; на таємницю листування, телефонних розмов, 
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телеграфної та іншої кореспонденції; вибір місця проживання, свободу 

пересування, вільне залишення території України та повернення до неї; 

– політичні права – можливості людини і громадянина брати участь у 

громадському та державному житті. До них належать такі права: брати 

участь в управлінні державними та громадськими справами; рівність доступу 

до публічної служби; обговорювати і приймати рішення загальнодержавного 

і місцевого значення; надсилати індивідуальні або колективні письмові 

звернення чи особисто звертатися до державних органів, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, вносити пропозиції щодо поліпшення 

їхньої діяльності; утворювати і брати участь у роботі об’єднань громадян 

(політичних партіях і громадських об’єднаннях); збиратися мирно, без зброї 

та проводити збори, мітинги, походи і демонстрації; обирати і бути обраним 

до державних органів та органів місцевого самоврядування; мати 

громадянство; 

– економічні права – можливості людини і громадянина, що 

характеризують участь у виробництві матеріальних благ. Серед них 

виокремлюються права на приватну власність, на вибір професії, 

підприємницьку діяльність тощо; 

– соціальні права – можливості людини і громадянина щодо 

забезпечення належних соціальних умов життя. Це – право на працю, право 

на житло, право на матеріальне забезпечення; 

– культурні права – можливості доступу людини до духовних 

цінностей народу та всього людства. До цієї групи належать право на освіту, 

право на користування досягненнями вітчизняної та світової культури, право 

на свободу наукової, технічної та художньої творчості, право на захист 

інтелектуальної власності, право на використання результатів 

інтелектуальної і творчої діяльності; 

– екологічні права – права людини і громадянина на безпечне 

екологічне середовище. Такими правами є безпечне для життя і здоров’я 

довкілля, відшкодування завданої порушенням цього права шкоди тощо. 
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Запропонована класифікація, звісно, не єдина – у сучасній 

адміністративно-правовій літературі існують й інші критерії та способи 

класифікації суб’єктивних прав. Заслуговує на увагу класифікація прав 

«публічних» відповідачів залежно від сфери реалізації суб’єктами владних 

повноважень (суб’єктами публічної адміністрації) їх компетенції [5, с. 123–

124; 77; 200; 154, с. 188]: 

– права у сфері управління економікою, промисловістю, 

агропромисловим комплексом; 

– права в соціально-культурній галузі (освіта, наука тощо); 

– права у сфері адміністративно-політичної діяльності (внутрішні 

справи, юстиція, зовнішні відносини тощо); 

– міжгалузеве управління (статистика, стандартизація, ціноутворення 

тощо). 

Пам’ятаючи про залежність прав відповідачів від їх організаційно-

правової форми та виду, можемо назвати їх права й у сфері реалізації 

відповідачами – суб’єктами владних повноважень їх компетенції, залежно від 

виду публічного адміністрування: 

− права у сфері сприяючого публічного адміністрування; 

− права у сфері забезпечуючого публічного адміністрування; 

− права у сфері втручального публічного адміністрування. 

Очевидно, що об’єднання в групи суб’єктивних прав здійснюється 

залежно від «проникнення» адміністративно-правових норм у суспільні 

відносини, а суб’єкти владних повноважень (суб’єкти публічної 

адміністрації) тією чи іншою мірою вправі здійснювати свою компетенцію 

щодо різних суб’єктивних прав. Отже, предметом оскарження в 

адміністративному суді можуть бути будь-які рішення, дії, бездіяльність 

суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації), якщо 

вони порушують суб’єктивні права будь-якої галузевої належності. 

Класифікація суб’єктивних прав також дозволяє об’єктивно й 

обґрунтовано розподіляти публічно-правові спори, належні до 
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адміністративної юрисдикції, між суддями адміністративного суду, його 

палатами (колегіями). Залежно від виду прав людини застосовуються 

спеціальні приписи КАС України, обираються відповідні способи судового 

захисту прав, свобод, інтересів, визначається зміст та спрямованість 

доказової діяльності адміністративного суду, сторін, інших осіб, які беруть 

участь у розгляді та вирішенні адміністративної справи. 

Дослідивши права відповідачів, переконуємося, що реалізація як 

позивачами, так і відповідачами їх прав у адміністративно-правових 

відносинах має обопільний (взаємний) характер; здійснення прав одним 

учасником може порушувати права або сприяти їх здійсненню іншим 

учасником відносин. У зв’язку з таким висновком щодо взаємного впливу 

прав сторін, можемо стверджувати про обґрунтованість і доцільність 

розгляду в одній адміністративній справі і вимог позивача, і вимог 

відповідача. 

Проаналізувавши положення національного законодавства, практику 

діяльності Конституційного Суду України, Верховного Суду України, 

адміністративних судів, ми дійшли таких висновків щодо прав відповідача в 

адміністративному процесі [135, с. 182]: 

– в національному адміністративному процесі можуть захищатися як 

майнові, так і немайнові права відповідача, що можуть мати різну галузеву 

належність; 

– права відповідача, які можуть захищатися в адміністративному 

процесі, можуть бути як публічними, так і приватними. Порушення таких 

прав відбувається у зв’язку із ухваленням, вчиненням рішень, дій 

(інструментів діяльності публічної адміністрації), бездіяльністю суб’єкта 

владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації). Порушення, 

ігнорування чи невизнання суб’єктивних прав публічного характеру можуть 

обумовлювати негативний вплив на приватні права цієї особи. Тому 

обґрунтованим і раціональним видається висновок про доцільність сукупної 
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оцінки і захисту в адміністративному процесі як публічних, так і приватних 

прав. 

Звісно, в адміністративному процесі приватні права відповідача 

захищаються не безпосередньо, а у зв’язку з їх здійсненням після реалізації 

відповідних публічних прав – конституційних, адміністративних; 

– обсяг та зміст прав відповідача, які можуть захищатися в 

адміністративному процесі, передбачені КАС України. Водночас можливість 

захисту суб’єктивних прав в адміністративному судочинстві не може 

обмежуватися лише нормами адміністративного процесуального 

законодавства, зважаючи на приписи ст. 22 Основного Закону України – 

права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України, не 

є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів 

не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод [74]; 

– предметом захисту в адміністративному процесі України можуть 

бути, зокрема, такі права відповідача: право на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на особисте і 

сімейне життя, право доступу до публічної служби, право на мирні зібрання, 

право на звернення, право на соціальний захист, право на житло, право на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на відшкодування за рахунок 

держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст.ст. 22–56, 64 

Конституції України), майнові права [74]; 

– вид та зміст прав відповідача як предмет захисту в адміністративному 

процесі залежать від первісних адміністративно-правових відносин, з яких 

виник спір, виду та компетенції суб’єкта владних повноважень (суб’єкта 

публічної адміністрації), категорії адміністративної справи, яка розглядається 

й вирішується адміністративним судом. Тому для правильного визначення 
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судової юрисдикції, достатності підстав відкриття провадження в 

адміністративній справі та здійснення адміністративного судочинства в 

конкретному адміністративному спорі важливо переконатися у наявності 

спірних правовідносин. 

Приблизний перелік таких правовідносин, закріплений у ч. 2 ст. 17 

КАС України, не завжди забезпечує правильне й однозначне визначення 

природи спірних правовідносин, виду судової юрисдикції, сутності 

суб’єктивних прав. Цілком слушною слід визнати універсальну систему 

адміністративно-правових відносин, запропоновану В.М. Бевзенком [21]: 

1) відносини між фізичними, юридичними особами приватного і 

публічного права та суб’єктами публічної адміністрації поділяються на два 

підвиди: 

– відносини, що виникли з ініціативи фізичних, юридичних осіб 

приватного і публічного права внаслідок здійснення ними адміністративних 

повноважень на підставі адміністративного законодавства (наприклад, на 

підставі Закону України «Про звернення громадян») або адміністративно-

правових норм (наприклад, адміністративно-правових норм Земельного 

кодексу України, який, крім того, містить також і цивільно-правові норми); 

– відносини, що виникли з ініціативи суб’єктів публічної адміністрації 

внаслідок виконання ними обов’язку, покладеного на цих суб’єктів. 

Такий обов’язок виконується на підставі адміністративного 

законодавства або адміністративних норм у формі одного із видів 

адміністративної діяльності (публічного адміністрування) суб’єкта публічної 

адміністрації: 1) державне управління (здійснення функцій державного 

управління – прогнозування, планування, організація, координація, облік, 

контроль); 2) державне регулювання; 3) укладання та виконання 

адміністративних договорів; 4) надання адміністративних послуг, 

5) застосування заходів адміністративного примусу; 6) здійснення внутрішніх і 

зовнішніх організаційних заходів [22, с. 99–100; 178, с. 21–32; 68, с. 274–287]; 
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2) формалізовані відносини, передбачені законодавством, та 

неформалізовані відносини (відносини взаємодії, взаємовідносини) між 

суб’єктами публічної адміністрації: 

– «внутрішні» формалізовані й неформалізовані відносини – відносини 

всередині одного суб’єкта публічної адміністрації – наприклад, відносини 

щодо організації та ведення різноманітних обліків (кадастрів), ведення та 

адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин (Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру) (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», п. 26 ч. 4 Положення про Державну службу України з 

питань геодезії, картографії та кадастру); 

– «зовнішні» формалізовані й неформалізовані відносини. Цей вид 

відносин може бути яскраво продемонстрований на прикладі положень 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України», у ст. 38 якого 

передбачено, зокрема, що Кабінет Міністрів України відповідно до 

Конституції та законів України взаємодіє з Національним банком України, 

іншими державними органами з питань, що належать до його компетенції. 

Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої влади на 

сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого 

самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого 

самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів 

виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні справ 

місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 

3) відносини між приватними особами – фізичними, юридичними 

особами приватного і публічного права. Такі відносини передбачені чинним 

національним законодавством, зокрема ст.ст. 103–109 Земельного кодексу 

України, ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

ст. 17 КАС України; 
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– претензії й вимоги, які виникли з конкретних адміністративно-

правових відносин та обумовили розгляд адміністративного спору в суді, 

можуть бути заявлені не лише позивачем щодо відповідача; такі самі вимоги 

щодо поновлюваного права цілком природно й обґрунтовано можуть виникати 

й у відповідача щодо позивача. Ця обставина доводить потребу законодавчого 

наділення відповідача додатковими процесуальними способами, зокрема 

можливістю подавати зустрічний адміністративний позов; 

– як нам видається, адміністративне судочинство є більш 

результативним, дієвим видом правосуддя, оскільки дозволяє захищати як 

публічні, так і приватні права суб’єктів правовідносин; 

– обсяг, зміст та види прав відповідача обумовлюють зміст та види 

процесуальної діяльності позивача, адміністративного суду, який розглядає 

та вирішує справу, особливості доказування; 

− вирішальна роль у формуванні судової практики щодо захисту, 

поновлення та визнання прав відповідача належить адміністративним судам 

усіх без винятку судових інстанцій – адміністративним судам першої 

інстанції, апеляційним адміністративним судам, адміністративному суду 

касаційної інстанції. Тому від фаховості судді адміністративного суду, його 

готовності здійснювати правосуддя залежить повнота та якість захисту 

суб’єктивних прав. Водночас адміністративні суди є не єдиними суб’єктами у 

справі формування послідовної практики захисту прав відповідача, оскільки 

не остання роль у цій справі відводиться суб’єктам владних повноважень 

(суб’єктам публічної адміністрації), які й покликані саме створювати й 

забезпечувати належні умови реалізації цих прав. 

 

 

1.3. Сутність та класифікація способів захисту прав відповідача 

 

Розвиток адміністративно-правової науки приблизно у ХVIII–XX 

століттях (від камералістики й поліцейського права до сучасного 
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адміністративного права й процесу) обумовив виникнення потреби не лише в 

науково обґрунтованому врегулюванні відносин між людиною і публічною 

владою, а й у належному захисті та поновленні прав і свобод людини у разі їх 

порушення цією владою. Зрештою, у підсумку еволюції адміністративно-

правової науки були вироблені інструменти захисту прав людини, а саме 

адміністративне оскарження та адміністративна юстиція. Закономірно, що від 

початку матеріально-правові та процесуально-правові інститути 

формувалися й розвивалися у межах однієї галузі – адміністративного права. 

Поступовий розвиток цієї галузі права, суспільних відносин та законодавства 

обумовили формування нової процесуальної галузі – галузі 

адміністративного процесуального права (адміністративного процесу). 

Звісно, основні поняття, категорії та інститути адміністративного 

процесуального права теж виникали, формувалися й розвивалися тривалий 

час, й чимало з них постали нещодавно. 

Ідея адміністративної юстиції, відтворена в сьогоднішньому КАС 

України, еволюціонувала, набуваючи різних форм і змісту залежно від 

суспільно-політичного й державного устрою, розвиненості юридичної науки 

і законодавства. Як зазначалося у літературі, «прабатьківщиною судової 

перевірки правомірності актів управління та оборони суб’єктивних 

публічних прав і інтересів є Англія, і ідеї такої гарантії законності правління 

європейський континент запозичив саме звідси. Але з огляду на своєрідні, 

цілком невідомі решті Європи шляхи розвитку і форми державного і 

громадського життя, цей інститут має тут такі важливі особливості, яких не 

повторює жодна країна, за винятком З’єднаних Штатів Північної 

Америки…» [4, с. 385]. Не одразу адміністративна юстиція стала гарантією 

суб’єктивних публічних прав [76, с. V]. 

Колосальне значення адміністративної юстиції в житті держави як 

найбільш реальної гарантії правомірності управління стало настільки 

загальновідомою і незаперечною тезою, що забезпечення існування її як 

однієї з головних підвалин сучасної правової держави, визначення її 
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основних засад є неодмінною частиною національного законодавства [4, с. 

423; 27, с. 7]. 

З часом інститут адміністративної юстиції практично був реалізований 

і в Україні. Як інститут судового захисту прав людини від порушень 

публічної влади адміністративна юстиція представлена спеціалізованими 

адміністративними судами та адміністративним судочинством; створення 

адміністративних судів є стратегією зміцнення демократичної правової 

держави [114, с. 15; 121, с. 10; 9, с. 110].  

Запровадження адміністративної юстиції в Україні мало складну 

історію – від цілковитої заборони до розвиненої, сучасної системи 

адміністративних судів, уповноважених на професійний захист суб’єктивних 

прав, свобод, інтересів. Непрості часи розвитку адміністративної юстиції на 

українських землях слід пов’язувати із радянською добою у вітчизняній 

історії, коли адміністративне право заборонялося або викладалося у 

спотвореному вигляді. Наслідком ідеологічного несприйняття як 

адміністративної юстиції, так і адміністративного права став регрес 

законодавства, адміністративно-правової науки та відхід практики 

функціонування державних органів від європейських, загальновизнаних 

стандартів діяльності публічної адміністрації. Закономірно, що в так званій 

системі радянського права не знайшлося належного місця для 

адміністративної юстиції, вчення про яку від початку було забуто й 

належного практичного розвитку не отримало. 

Про повноцінне поновлення вітчизняної адміністративної юстиції, її 

практичну реалізацію варто вести мову від моменту здобуття Україною 

незалежності, запровадження необхідного законодавства, зокрема КАС 

України, та створення повноцінної, самодостатньої системи 

адміністративних судів. 

КАС України в редакції 2005 року (ч. 1 ст. 2) передбачалося, що 

завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових 
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(адміністративно-правових) відносин від порушень органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб [64; 214, 

с. 244].  

Запровадження в Україні у 2005 році адміністративної юстиції ще не 

забезпечувало того, що цей інститут захисту прав, свобод, інтересів одразу 

запрацює бездоганно, а положення адміністративного процесуального 

законодавства однозначно й безпомилково сприйматимуться суспільством та 

адміністративними судами. Так, виникали складнощі при визначенні сторін 

адміністративного спору, належності правовідносин до адміністративної 

юрисдикції, визначенні підсудності адміністративних справ, застосуванні 

окремих положень КАС України; тривалий час обговорювалася проблема 

можливості оскарження окремих видів рішень, дій, бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень. 

Зрештою, від часу ухвалення КАС України правом звернення до 

адміністративного суду із позовом щодо приватних осіб все більше почали 

наділятися і суб’єкти владних повноважень. Йдеться про адміністративні 

справи за позовами (поданням) суб’єктів владних повноважень (ч. 4 ст. 50, 

ст.ст. 180, 182, 183-1, 183-2, 183-3, 183-4, 183-5, 183-6 КАС України) про [64]: 

1) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності 

об’єднання громадян; 

2) примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян; 

3) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з 

України; 

4) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, 

походи, демонстрації тощо); 

5) дострокове припинення повноважень народного депутата України в 

разі невиконання ним вимог щодо несумісності; 

6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання; 

7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності; 
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8) припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень 

юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців у 

випадках, передбачених законом, чи скасування державної реєстрації 

припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб-

підприємців; 

9) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках 

платника податків; підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту 

майна платника податків; стягнення коштів за податковим боргом; 

зобов’язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних 

фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під 

митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із 

товарами, які були поміщені у відповідний митний режим; надання дозволу 

на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника 

податків, що перебуває у податковій заставі; 

10) звернення Служби безпеки України щодо накладення арешту на 

активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових 

операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі 

резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання 

доступу до них; 

11) підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами владних 

повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності. 

Згідно із статистичними показниками здійснення адміністративного 

судочинства у 2013 році було розглянуто 91427 справ зі спорів з приводу 

реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із 

деякими видами вимог, або 32% розглянутих справ проти 97942 (20%) у 2012 

році. У звітному періоді частка цих справ у загальній кількості розглянутих 

справ порівняно з 2012 роком збільшилась на 12% [14]. 

У 2014 році до окружних адміністративних судів надійшло 2095 

звернень органів державної фіскальної служби України (1% від загальної 



59 

 

кількості справ і матеріалів, що надійшли на розгляд). Також у звітному 

періоді подання Державної фіскальної служби України розглядалися 

окружними адміністративними судами. На розгляді цих судів перебувало 

2110 подань цих органів. Розглянуто 2088 подань, або 99% подань, що 

перебували на розгляді. Із розглянутих адміністративних справ за поданнями 

(1787) задоволено 1362, або 76% розглянутих справ за цими поданнями, 22 

подання, або 1%, на кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 

[15]. 

Спостерігаючи тенденційне збільшення кількості звернення суб’єктів 

владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації) до адміністративних 

судів із позовними заявами до приватних фізичних (юридичних) осіб, слід 

заперечити можливості цих суб’єктів звертатися до адміністративних судів. 

Зрештою, призначення адміністративної юстиції – захищати приватних осіб 

від представників публічної влади, поновлювати порушені права цих осіб. 

Умовно всі адміністративні справи, де позивачем є суб’єкт владних 

повноважень, можуть бути поділені на такі групи [64]: 

1) адміністративні справи компетенційного характеру (спори між 

суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у 

сфері управління, у тому числі делегованих повноважень) (п. 3 ч. 2 ст. 17 

КАС України); 

2) адміністративні справи щодо укладання, виконання, припинення, 

скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів (п. 4 ч. 2 

ст. 17 КАС України); 

3) адміністративні справи, порушені щодо приватних осіб (спори за 

зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених 

Конституцією та законами України) (п. 5 ч. 2 ст. 17 КАС України). 

Вважається що віднесенням вищевказаних категорій справ до 

адміністративного судочинства законодавець запобігає порушенням прав 

людини шляхом судового контролю за здійсненням органами влади своїх 

повноважень. При розгляді позовів за зверненнями суб’єктів владних 
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повноважень судам необхідно виходити з конституційного принципу про те, 

що органи влади діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, 

передбачений законом (ст.ст. 19, 120 Конституції України) [3, с. 326]. 

Проаналізувавши приписи національного адміністративного 

процесуального законодавства, кількісні показники здійснення 

адміністративного судочинства, які промовисто свідчать про непоодиноку 

кількість звернень до адміністративних судів суб’єктів владних повноважень 

проти приватних осіб, переконуємося, що не втрачає актуальності 

необхідність забезпечення і захисту прав та інтересів цих осіб проти 

позовних вимог суб’єктів владних повноважень, обґрунтування змісту й 

особливостей застосування процесуальних способів прав відповідача [136, с. 

72]. 

Слід також погодитися із твердженням, що приватна особа-відповідач 

перебуває у невигідному процесуальному становищі порівняно із суб’єктом 

владних повноважень-позивачем, оскільки не завжди забезпечена таким 

самим матеріальним, кадровим й фінансовим потенціалом, як цей суб’єкт 

владних повноважень. Здійснення процесуального представництва органів 

виконавчої влади їх посадовими та службовими особами (іншим суб’єктом 

владних повноважень) апріорі ставить фізичну (юридичну) особу – сторону 

адміністративної справи – порівняно з цими органами (суб’єктом владних 

повноважень) у нерівне становище. Суб’єкти владних повноважень, крім 

правової можливості вільно використовувати процесуальне представництво в 

адміністративному судочинстві, забезпечені також і ресурсами, що 

гарантують їх повноцінну участь в адміністративному судочинстві: 

фінансовими, матеріальними, кадровими, ресурсами часу тощо [22, с. 326; 

212, с. 171–178]. У взаємовідносинах особи й держави остання завжди є 

більш сильною стороною [98, с. 46]. 

Про те, що адміністративне судочинство, так само як і інші форми 

правосуддя, вирішує поставлені перед ним завдання, досягає своєї мети, 

може йтися лише за умови забезпечення ним ефективного захисту 
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порушених суб’єктивних прав, свобод або законних інтересів. Ефективність 

правового захисту як вимога до діяльності вітчизняних судових органів 

безпосередньо передбачена в ст. 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [71; 73, с. 310]. 

Про нагальність вироблення дієвої системи захисту та поновлення 

суб’єктивних прав йдеться і в нормах Рекомендації Rec (2004) 6 Комітету 

міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо вдосконалення національних 

засобів правового захисту». Конференція міністрів, присвячена 50-річчю 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, наголошувала, 

що відповідальність за гарантування прав і свобод, визначених Конвенцією, 

передусім покладається на держави-учасниці, й саме вони зобов’язані 

передбачити необхідні правові механізми для запобігання порушенням, а в 

разі необхідності – для поновлення порушених прав. Це, зокрема, вимагає 

створення ефективних національних засобів правового захисту від усіх 

порушень Конвенції, відповідно до її ст. 13 (2). У своїй практиці 

Європейський суд з прав людини уточнив зміст цього обов’язку, що 

покладається на держави – учасниці Конвенції, зазначивши, зокрема, що 

[185]: 

– ст. 13 гарантує наявність у національному праві засобу правового 

захисту для забезпечення прав і свобод, викладених у Конвенції; 

– ця стаття вимагає наявності засобу правового захисту, що дає змогу 

розглянути по суті будь-яке «звернення з оскарженням» порушень Конвенції 

та надати відповідне відшкодування. Обсяг цього зобов’язання змінюється 

залежно від характеру скарги. Проте вимагається, щоб засіб правового 

захисту був «ефективним» як з правої, так і практичної точок зору; 

– це передусім вимагає, щоб такий засіб був здатний запобігти вжиттю 

тих заходів, що суперечать Конвенції та призводять до потенційно 

незворотних наслідків; 

– «орган», про який ідеться у ст. 13, не обов’язково має бути судовим, 

але якщо він не є таким, то його повноваження і ті гарантії, що їх він надає, 
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доцільно визначати з огляду на реальну ефективність засобу правового 

захисту, який він забезпечує; 

– «ефективність» «засобу правового захисту» в значенні ст. 13 не 

залежить від визначеності позитивного для заявника результату; проте вона 

містить певну мінімальну вимогу щодо швидкості розгляду. 

Усі викладені вище чинники – розвиток, становлення та практичне 

запровадження в Україні інституту адміністративної юстиції, тенденційне 

збільшення кількості підстав для звернення до адміністративного суду із 

позовами суб’єктів владних повноважень, потреба захисту та поновлення 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів – об’єктивно обумовлюють потребу 

наукового обґрунтування вчення про способи захисту прав відповідачів в 

адміністративному судочинстві та практичну реалізацію відповідних 

наукових висновків, пропозицій та узагальнень. 

Критичний аналіз праць із судового процесу дозволив нам зробити 

висновок, що адміністративний процес належить до єдиної «родини» інших 

процесуальних галузей – цивільного процесу, господарського процесу. Для 

цих галузей єдиними (подібними) є принципові, основоположні категорії – 

спірні правовідносини, їх суб’єкт, об’єкт, зміст, суди загальної юрисдикції, 

уповноважені здійснювати судочинство, інститути судового процесу – 

принципи судового процесу, позов (позовна заява), стадії та провадження 

судового процесу, учасники судового процесу, судові рішення, перегляд та 

виконання судових рішень. Подібно до інших понять, категорій та інститутів, 

обґрунтованих наукою судового (цивільного) процесу, однією із 

загальнопоширених процесуальних категорій є способи захисту прав 

відповідачів в судовому процесі. 

Процесуальною наукою обґрунтовано способи захисту прав 

відповідача, які можуть бути застосовані на різних стадіях адміністративного 

процесу; види способів захисту прав відповідача, які можуть бути 

застосовані, залежать від стадії адміністративного процесу. Право 

відповідача на захист від пред’явленого позову випливає з принципів 



63 

 

процесуальної рівноправності сторін, диспозитивності, змагальності. Захист 

відповідача проти пред’явленого до нього позову може здійснюватися 

різними засобами, передбаченими законами. До них належать заперечення 

проти позову, зустрічний позов, перегляд та виконання судових рішень [136, 

с. 72–73]. 

Заперечення проти позову – це пояснення відповідача, які стосуються 

правомірності виникнення і розвитку процесу в справі або матеріально-

правової вимоги позивача по суті. У зв’язку з цим заперечення відповідача 

проти позову можуть бути матеріально-правовими або процесуально-

правовими. Зрозуміло, що відповідач може неоднозначно поставитися до 

вимог позивача. Заперечуючи проти позову, відповідач може або відкинути 

позовні вимоги, або довести, що, хоча відповідні факти й мають місце, проте 

з них не випливають вимоги позивача; він може також довести, що вимога 

незаконна, а якщо й законна, то повинна пред’являтися не до цього 

відповідача, тощо. Зустрічний позов – звернення до суду відповідача із 

самостійною вимогою до позивача про захист прав, свобод чи інтересів у 

процесі, який порушений позивачем. При поданні зустрічного позову 

позивач з первісним позовом стає відповідачем за зустрічним позовом, а 

відповідач займає процесуальне становище позивача [205, с. 121; 93, с. 524–

526; 179, с. 173; 111, с. 120–121]. 

Заперечення як спосіб захисту прав відповідача в адміністративному 

процесі передбачене ст. 51 КАС України. Як вже обґрунтовувалося свого 

часу [205, с. 121; 93, с. 524; 80, с. 455; 47, с. 50], природа такого заперечення є 

двоякою. По-перше, заперечення може бути матеріально-правовим; по-друге, 

заперечення може бути процесуально-правовим. Утім огляд видів 

заперечення був би неповним, якщо ми б не назвали третій вид такого 

заперечення, що поєднує в собі обидва зазначених вище, – матеріально-

процесуальне заперечення. Такий спосіб судового захисту, як видається, є 

більш раціональним і дієвим порівняно із запереченнями попередніх двох 

видів (матеріальним і процесуальним), оскільки обумовлює збільшення 
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тягаря доказування, зобов’язує позивача до пошуку й реалізації нових доказів 

на обґрунтування своєї позиції в адміністративному процесі. 

Крім того, що заперечення відповідача є доволі дієвим і зручним 

способом захисту його прав в адміністративному процесі, воно має свої 

особливості, передбачені КАС України. Так, аналіз ст.ст. 51, 107, 136 КАС 

України свідчить про те, що заперечення не може бути подано після 

відкриття провадження в адміністративній справі. Таке обмеження реалізації 

права відповідача на захист своїх прав вважаємо необґрунтованим, оскільки 

воно суперечить ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, ст.ст. 8, 55 Конституції України, ст. 6 КАС України. Як альтернатива, 

для подолання такої невідповідності приписам законодавства відповідач 

може подавати свої заперечення у формі письмового пояснення, котре 

допускається на підставі п. 4 ч. 3 ст. 49 КАС України [64]. 

На відміну від заперечення, передбаченого КАС України й поширеного 

в судовій практиці з адміністративних справ, зустрічний позов як 

процесуальний спосіб захисту прав відповідача передбачений лише 

Цивільним процесуальним кодексом України (ст.ст. 31, 113, 123, 124) [230] 

та Господарським процесуальним кодексом України (ст.ст. 22, 60, 84, 116) 

[29]. Фактично, відповідач – приватна особа в адміністративному процесі 

позбавляється загальновизнаного, дієвого процесуального інструменту 

захисту своїх суб’єктивних прав й інтересів. Подаючи зустрічний позов, 

відповідач має двоєдину мету – захист свого порушеного чи оспорюваного 

права (у цьому випадку зустрічний позов є самостійним позовом і має 

відповідати усім вимогам, що ставляться до первісного позову) та захист 

проти вимог позивача. Зазвичай зустрічний позов подається також і для того, 

щоб «паралізувати» первісний позов повністю або частково [205, с. 122]. 

Ідею закріплення в КАС України зустрічного адміністративного позову 

свого часу було невиправдано відкинуто, в основному, як видається, через 

недорозвиненість радянського адміністративного права, представники якого 

здебільшого долучилися до підготовки закону про адміністративне 
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судочинство. Причина для відмови у закріпленні зустрічного 

адміністративного позову тоді була очевидною: суб’єкт владних 

повноважень-відповідач не може у відповідь на позов приватної особи 

«нападати», обмежуючи таким чином її права чи перешкоджаючи в їх 

здійсненні. Водночас маємо вкотре зазначити, що сучасні адміністративно-

правові відносини невпинно розвиваються, видозмінюються: формуються 

відносини без участі суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної 

адміністрації), а ці суб’єкти у свою чергу масово подають адміністративні 

позови до приватних осіб. Викладене промовисто свідчить про потребу 

запровадження й використання в адміністративному процесі зустрічного 

позову, який є класичним інститутом процесуального права. 

Перегляд судових рішень – повторне дослідження й оцінка вищим або 

тим самим адміністративним судом фактичних і законодавчих обставин 

справи з метою виправлення помилок, поновлення чи визнання прав 

відповідача. Кодексом адміністративного судочинства України передбачено 

чотири форми перегляду судових рішень, ухвалених адміністративними 

судами, та які можуть бути застосовані відповідачем як способи захисту його 

прав [64; 89]: 

– апеляційне провадження (ст.ст. 184–209 КАС України); 

– касаційне провадження (ст.ст. 210–234 КАС України); 

– перегляд судових рішень Верховним Судом України (ст.ст. 235–244-2 

КАС України); 

– провадження за нововиявленими обставинами (ст.ст. 245–253 КАС 

України). 

Перегляд судових рішень в адміністративному процесі, крім захисту 

прав відповідача, є дієвим інструментом виправлення помилок у застосуванні 

та тлумаченні норм матеріального й процесуального права як 

адміністративними судами, так і суб’єктами владних повноважень 

(суб’єктами публічної адміністрації), приватними особами, а також сприяє 
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формуванню однакової судової практики, правової культури в учасників 

адміністративно-правових відносин. 

Виконання судових рішень в адміністративних справах забезпечується 

у різні способи, що передбачені як нормами КАС України, так і нормами 

адміністративного законодавства – законами України «Про виконавче 

провадження», «Про державну виконавчу службу», а також Інструкцією про 

проведення виконавчих дій [155; 158; 166]. 

Процес захисту права після постановлення рішення і набрання ним 

законної сили продовжується у формі виконавчого провадження; примусове 

виконання судових рішень гарантує і завершує здійснення прав сторін, 

визнаних судом, та підтверджених ним обов’язків [93; с. 941]. 

Реалізуючи положення національного законодавства щодо виконання 

судових рішень, водночас маємо також враховувати спеціальні законодавчі 

приписи, у яких містяться винятки й особливості забезпечення законності й 

реалізації виконавчого провадження. 

Судовий контроль (оскарження) виконання судових рішень 

посадовими особами державної виконавчої служби має здійснюватися 

залежно від виду процесу, за результатами якого виконується судове рішення 

й відкривається виконавче провадження. Аналіз судової практики засвідчує, 

що труднощі, які виникають під час розгляду та вирішення справ з приводу 

оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби, 

насамперед пов’язані з недоліками законодавчого врегулювання. Проблеми з 

визначенням юрисдикції судів щодо вирішення таких справ закладені в 

законодавчому регулюванні цього питання. Ускладнене застосування ч. 1 ст. 

181 КАС України, ст. 121-2 Господарського процесуального кодексу 

України, ст. 383 Цивільного процесуального кодексу України свідчить про 

те, що процесуальне законодавство потребує вдосконалення. Видається, що 

правового ефекту можна досягти, уніфікувавши, насамперед, ті норми, які 

встановлюють порядок розгляду таких справ. Переконані, що 

найефективнішим шляхом вирішення проблем, пов’язаних з розглядом 
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досліджуваної категорії спорів, є законодавче віднесення їх до юрисдикції 

адміністративних судів, які й забезпечуватимуть єдність та усталеність 

судової практики під час вирішення таких спорів [37; 64; 29; 230]. 

Отже, критеріями визначення юрисдикції судів щодо вирішення справ з 

приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

виконавчої служби щодо виконання судового рішення є юрисдикційна 

належність суду, який видав виконавчий документ, та статус позивача як 

сторони у виконавчому провадженні [170]. 

Утім впливати на рішення справи по суті, яким вирішуватиметься спір 

на користь відповідача, можливо і через реалізацію інших способів, 

передбачених або не заборонених КАС України. Тому пропонуємо більш 

розширено сприймати перелік процесуальних способів захисту прав 

відповідачів й крім традиційних – таких як заперечення проти позову, 

зустрічний позов, перегляд та виконання судових рішень – визнавати 

способами захисту прав відповідача зменшення розміру позовних вимог, 

відмову від адміністративного позову, зміну предмету або підстави позову, 

примирення сторін, презумпцію винуватості суб’єкта владних повноважень-

позивача, принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі, залишення 

позовної заяви без розгляду, закриття провадження у справі. 

Наприклад, прокурор Чутівського району звернувся до суду з 

адміністративним позовом до Чутівської селищної ради про визнання 

незаконним рішення четвертої сесії Чутівської селищної ради п’ятого 

скликання від 17 жовтня 2006 року «Про прийняття в комунальну власність 

на збереження залишків підземної магістралі зрошувальної системи 

колишнього колгоспу ім. Леніна» [226]. 

У попередньому судовому засіданні Чутівська селищна рада надала 

заяву, в якій вказувалося, що адміністративний позов прокурора Чутівського 

району вона визнала, між сторонами досягнуто примирення, та просила 

закрити провадження у зв’язку з примиренням, а також надала угоду про 

примирення, в якій зафіксовані умови примирення [226]. 
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Прокурор в попередньому судовому засіданні угоду про примирення 

підтримав і просив її затвердити, а провадження у справі закрити у зв’язку з 

примиренням [226]. 

Керуючись ст. 113 КАС України, суд вирішив затвердити примирення 

у справі за адміністративним позовом прокурора Чутівського району до 

Чутівської селищної ради про визнання незаконним рішення четвертої сесії 

Чутівської селищної ради п’ятого скликання від 17 жовтня 2006 року «Про 

прийняття в комунальну власність на збереження залишків підземної 

магістралі зрошувальної системи колишнього колгоспу імені Леніна» [226]. 

Віднесення нами цих форм реалізації процесуальної правосуб’єктності 

в адміністративному процесі до способів захисту прав відповідача 

(зменшення розміру позовних вимог, відмову від адміністративного позову, 

зміну предмету або підстави позову, примирення сторін, презумпцію 

винуватості суб’єкта владних повноважень-позивача, принцип офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі, залишення позовної заяви без розгляду, 

закриття провадження у справі) обумовлене кількома причинами: 

– можливість зменшення розміру позовних вимог, відмови від 

адміністративного позову, зміни предмету або підстав позову, примирення 

сторін та презумпція винуватості суб’єкта владних повноважень-позивача 

відіграють «обмежуючу», «стримуючу» роль наступальної, активної позиції 

позивача, не дозволяють повністю реалізувати всі його вимоги, претензії; 

– застосування таких способів обов’язково передбачає можливість 

«виторгувати», домогтися у позивача певних поступок, переконати його 

відмовитися від позовних вимог у повному обсязі чи частково; 

– створюються умови для упередження розвитку адміністративного 

процесу, який може розвиватися не на користь відповідача, погіршуючи його 

матеріально-правове чи процесуально-правове становище – збільшення 

розміру позовних вимог, зміна підстав і предмету позову, затягування 

процесу (відкладення розгляду адміністративної справи, оголошення перерви 
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в розгляді адміністративної справи, зупинення провадження в 

адміністративній справі, перегляд судових рішень). 

Застосування цих способів процесуального захисту прав відповідача 

може відбуватися, насамперед, завдяки активній процесуальній позиції 

відповідача, який використовуючи процесуальні права, передбачені ст. 49 

КАС України, має змогу «м’яко» переконати позивача, суд у 

необґрунтованості й безпідставності позовних вимог та покладання на нього 

обов’язків. Використання таких прав може відбуватися упродовж усього 

розгляду адміністративної справи, починаючи з попереднього судового 

засідання, коли суд з’ясовує можливості врегулювання спору до судового 

розгляду справи або забезпечення всебічного та об’єктивного вирішення 

справи протягом розумного строку. Для врегулювання спору суд з’ясовує, чи 

не відмовляється позивач від адміністративного позову, чи не визнає 

відповідач адміністративний позов, і роз’яснює сторонам можливості щодо 

примирення (ст. 111 КАС України) [64]. 

Застосування таких способів процесуального захисту прав відповідача, 

як зменшення розміру позовних вимог, відмова від адміністративного позову, 

зміна предмету або підстави позову, примирення сторін, презумпція 

винуватості суб’єкта владних повноважень-позивача, принцип офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі, залишення позовної заяви без розгляду, 

закриття провадження у справі, також може відбуватися і завдяки активній 

процесуальній позиції власне суду, який розглядає та вирішує 

адміністративну справу. Підставою для такої активності адміністративного 

суду є безпосередні приписи ст. 11 КАС України, що наділяють суд правом 

вчиняти дії, необхідні для повноцінного й вичерпного захисту прав, свобод, 

інтересів [64]. 

У який саме спосіб відповідач може переконати позивача й суд у 

необґрунтованості й безпідставності позовних вимог, покладання на нього 

обов’язків та, як наслідок – домогтися зменшення розміру позовних вимог, 

відмови від адміністративного позову, зміни предмету або підстави позову, 



70 

 

примирення сторін, залишення позовної заяви без розгляду, закриття 

провадження у справі? На нашу думку, це можливе завдяки формуванню та 

висловленню обґрунтованої та послідовної позиції щодо предмету спору та 

перебігу процесу в формі виступів, унаслідок подання зустрічного 

адміністративного позову, а також заяв та клопотань. 

Спробуємо дати оцінку деяким запропонованим способам захисту прав 

відповідача. Так, зокрема, відмова від адміністративного позову – 

одностороннє волевиявлення позивача, яке полягає у відмові від судового 

захисту своєї вимоги й спрямоване на припинення порушеного позивачем 

процесу. Така відмова здійснюється під контролем суду, який завжди 

зобов’язаний перевірити законність відмови позивача від позову і те, чи не 

порушуються при цьому інтереси самого позивача, інших осіб, які беруть 

участь у справі, інтереси держави. Й лише після такої перевірки можливо 

вирішувати питання про прийняття чи неприйняття відмови [205; с. 123]. 

Досліджуючи такі способи захисту прав відповідача, як примирення 

сторін, варто звернути увагу на обмеження, що їх адміністративний суд 

застосовує до такого способу захисту. Йдеться про застосування судом 

принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі (ст. 11 КАС України) 

для перевірки обґрунтованості й законності примирення сторін. Суд вправі 

відмовити у затвердженні примирення сторін, якщо таке примирення не 

відповідає приписам національного законодавства [64]. 

Отже, принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі також 

може бути застосований щодо інших принципів адміністративного процесу 

на розсуд суду. Як обмеження принципу змагальності офіційне з’ясування 

всіх обставин у справі дістає вияв у тому, що [114, с. 225; 64]: 

– суд визначає обставини, які необхідно встановити для вирішення 

спору; з’ясовує, якими доказами сторони можуть обґрунтовувати свої доводи 

чи заперечення щодо цих обставин (п.п. 3, 4 ч. 4 ст. 111 КАС України); 

– суд зобов’язаний запропонувати особам, які беруть участь у справі, 

подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку 
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суду, не вистачає; може запропонувати доповнити чи пояснити певні 

обставини, а також надати суду додаткові докази у строк, встановлений 

судом (ч. 5 ст. 11, ч. 1 ст. 114 КАС України); 

– за потреби суд з власної ініціативи зобов’язаний виявити і 

витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає (ч.ч. 4, 5 ст. 11, ч. 4 

ст. 65, ч. 5 ст. 71, п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 110 КАС України); 

– суд може визнати обов’язковим з’явлення сторони чи третьої особи, 

якщо є необхідність заслухати її особисто (п. 2 ч. 2 ст. 110, ст. 120 КАС 

України); 

– суд може визнати за необхідне дослідити докази щодо обставин, які 

визнаються сторонами, якщо у нього існує сумнів щодо достовірності цих 

обставин та добровільності їх визнання (ч. 4 ст. 11, ч. 3 ст. 72 КАС України); 

– під час допиту свідка суд може задавати йому питання в будь-який 

час, а не лише після закінчення допиту особами, які беруть участь у справі, 

як це заведено у цивільному судочинстві (ч. 8 ст. 141 КАС України). 

Цілком слушно, на нашу думку, стверджується про те, що принцип 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі стосується не лише з’ясування 

обставин у справі, а й сфери диспозитивності, змагальності сторін [114, с. 

226; 242; 209, с. 213; 126, с. 73]. Мусимо також додати, що завдяки принципу 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі створюються умови для захисту 

прав сторін (відповідача). 

Як обмеження класичного підходу до диспозитивності принцип 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі дістає вияв у тому, що суд [114, 

с. 226; 113, с. 40–42]: 

– у разі відмови позивача від адміністративного позову, визнання 

відповідачем адміністративного позову або досягнення сторонами 

примирення зобов’язаний перевірити, чи не суперечитиме це закону та чи не 

порушуватиме це чиїх-небудь прав, свобод або інтересів (ч. 4 ст. 51, ч. 4 

ст. 112, ч. 3 ст. 113 КАС України); 
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– уповноважений вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для 

повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист 

яких вони просять (ч. 2 ст. 11 КАС України). 

Таким чином, принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі 

певною мірою також можна зараховувати до арсеналу способів захисту прав 

відповідача в адміністративному процесі, завдяки якому суд може 

повноцінно поновити такі права, навіть якщо клопотання про їх захист 

заявлено не було. Застосування цього принципу, однак, має відбуватися 

зважено − відповідно до обставин справи, способів захисту суб’єктивних 

прав позивача, заявлених відповідачем заперечень (викладених пояснень), 

рішень, дій, бездіяльності суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної 

адміністрації) та процесуального розсуду адміністративного суду, який 

розглядає та вирішує адміністративну справу. 

Однак принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі не є 

цілковито самодостатнім способом захисту прав відповідача: його дієвість 

забезпечується у поєднанні з іншими процесуальними способами захисту 

прав відповідача, зокрема при поданні заперечення, пояснення, зустрічного 

адміністративного позову, зменшенні розміру позовних вимог, відмові від 

адміністративного позову, зміні предмету або підстави позову, примиренні 

сторін, у поєднанні з презумпцією винуватості суб’єкта владних 

повноважень-позивача тощо. 

Отже, слід погодитися з тим, що у адміністративному процесі особі 

протистоїть потужний адміністративний апарат, у зв’язку з чим у сторін 

заздалегідь формуються неоднакові вихідні можливості. Щоб їх 

збалансувати, адміністративний суд зобов’язаний відігравати активну роль у 

адміністративному процесі аби сприяти особі у захисті її прав. Тому 

адміністративний суд має вжити всіх можливих заходів, які передбачені 

законом, щоб права, порушені владою, були захищені. Така «активна» роль 

суду обумовлена тим, що переважно саме з вини суб’єкта публічної 
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адміністрації виникають конфлікти, або він не вжив достатніх заходів, щоб 

запобігти цьому [114, с. 225]. 

Таким чином, принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі 

полягає в активній ролі суду і за своїм змістом обмежує дію принципів 

змагальності і диспозитивності, може забезпечувати захист прав відповідача, 

який перебуває у нерівних адміністративно-правових відносинах із суб’єктом 

владних повноважень (суб’єктом публічної адміністрації). 

Ще одним способом захисту прав відповідача можна запропонувати 

визнавати принцип презумпції винуватості суб’єкта владних повноважень 

[64], яким на суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної 

адміністрації) покладається обов’язок аргументовано, посилаючись на 

докази, доводити правомірність свого рішення, дії чи бездіяльності, які 

застосовані (допущені) щодо відповідача, та спростовувати його твердження 

про порушення його прав, свобод чи інтересів. Зазначена презумпція значно 

посилює позиції невладного суб’єкта, якому подекуди бракує правових 

знань, щоб самостійно довести перед судом слушність (обґрунтованість) 

своїх тверджень. У свою чергу потенційний обов’язок суб’єкта владних 

повноважень-позивача довести правомірність свого рішення, дії чи 

бездіяльності в суді посилює його відповідальність при прийнятті рішень, 

вчиненні інших дій чи допущенні бездіяльності [62, с. 344; 79, с. 107]. 

Зазвичай суб’єкт владних повноважень має спростувати презумпцію 

своєї винуватості, адже вона дає можливість вважати невстановленою 

неправомірність його рішень, дій чи бездіяльності. Однак це аж ніяк не 

означає, що кожен адміністративний позов, навіть очевидно необґрунтований 

та безпідставний, зобов’язує суб’єкта владних повноважень забезпечувати 

своє представництво у кожному такому процесі. З презумпції винуватості 

суб’єкта владних повноважень не випливає його автоматичний програш у 

справі, якщо він жодним чином не відреагував на позовну заяву чи суто її не 

визнав. Презумпція винуватості не є абсолютною, як це має місце у судовому 

процесі прецедентної системи права, де відсутність заперечення позову та 
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нез’явлення відповідача у судове засідання розцінюється судом як визнання 

позову і обумовлює програш відповідача. Презумпція винуватості суб’єкта 

владних повноважень означає припущення, що повідомлені обставини у 

справі про рішення, дії чи бездіяльність і про порушення права, свободи чи 

інтересу відповідають дійсності доти, доки відповідач їх не спростує через 

докази і доказування. Відтак, застосування принципу презумпції винуватості 

суб’єкта владних повноважень не обумовлює його автоматично програшного 

становища у справі, а невиконання ним обов’язку довести правомірність 

своїх рішень, дій чи бездіяльності не звільняє суд від обов’язку ухвалити 

справедливе і правосудне рішення. Однак презумпція винуватості позбавляє 

суд необхідності перевіряти повідомлені обставини, якщо вони не 

викликають сумніву [62, с. 344–345]. 

У контексті дослідження проблем захисту прав відповідача принципово 

наголосити, що виходячи із чинного закріплення презумпції винуватості 

суб’єкта владних повноважень у КАС України така презумпція може бути 

реалізована лише у разі подання позову суб’єктом владних повноважень й 

запровадження у цьому Кодексі інституту зустрічного позову. Видається, що 

запровадження презумпції винуватості суб’єкта владних повноважень 

(суб’єкта публічної адміністрації) буде доцільним у таких адміністративних 

справах: 1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї 

діяльності об’єднання громадян; 2) про примусовий розпуск (ліквідацію) 

об’єднання громадян; 3) про примусове видворення іноземця чи особи без 

громадянства з України; 4) про обмеження щодо реалізації права на мирні 

зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо); 5) про дострокове 

припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання 

ним вимог щодо несумісності; 6) про обмеження щодо реалізації права на 

мирні зібрання; 7) про примусове відчуження земельної ділянки, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності; 8) про припинення за зверненням суб’єкта владних 

повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб-
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підприємців у випадках, передбачених законом, чи скасування державної 

реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності 

фізичних осіб-підприємців; 9) про зупинення видаткових операцій платника 

податків на рахунках платника податків; підтвердження обґрунтованості 

адміністративного арешту майна платника податків; стягнення коштів за 

податковим боргом; зобов’язання керівника підприємства провести 

інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які 

перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися 

цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний 

митний режим; надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу 

за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі; 10) 

про звернення Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, 

що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, 

зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради 

Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них; 

11) про підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами владних 

повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності (ч. 4 ст. 50, ст.ст. 180, 182, 183-1, 

183-2, 183-3, 183-4, 183-5, 183-6 КАС України) [64]. 

Відповідно, пропонуємо ст. 71 КАС України доповнити ч. 2-1 такого 

змісту: «В адміністративних справах за позовом суб’єкта владних 

повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії 

чи бездіяльності покладається на суб’єкта владних повноважень, якщо він 

заперечує проти зустрічного адміністративного позову». 

Обґрунтовуючи доцільність застосування презумпції винуватості 

суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації), ми 

водночас визнаємо, що її застосування в адміністративному процесі може 

становити собою певне обмеження принципів адміністративного процесу, а 

саме принципів змагальності й диспозитивності. Але якщо оцінити 

застосування презумпції винуватості суб’єкта владних повноважень (суб’єкта 
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публічної адміністрації) у поєднанні з іншими приписами КАС України, 

зокрема положеннями про обов’язок сторони доводити законність й 

обґрунтованість її вимог або заперечень (ст. 71 КАС України), то очевидним 

є висновок, що презумпція винуватості є інститутом, який цілковито 

узгоджується з рештою приписів Кодексу. 

Таким чином, процесуальні способи захисту прав відповідача не 

завжди є самодостатніми інструментами захисту суб’єктивних прав; 

застосування одного має здійснюватися одночасно із використанням іншого. 

Зрештою, навіть ті процесуальні способи захисту, які не передбачають 

обов’язкового одночасного застосування з іншими, – такі, наприклад, як 

заперечення, з міркувань ефективності та раціональності все ж таки слід 

реалізовувати у поєднанні з іншими. 

Вид (види) способів захисту прав відповідача, що можуть 

застосовуватися в конкретній адміністративній справі, залежить від виду та 

змісту первісних адміністративно-правових відносин, категорії 

адміністративної справи, спеціальних приписів національного законодавства. 

До застосування способів захисту прав відповідача можуть також долучатися 

і позивач, і адміністративний суд, впливаючи на створення умов для 

обстоювання суб’єктивних права й інтересів відповідача. Якщо зважити на 

завдання адміністративного судочинства, переважно більш вигідне 

становище суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) 

порівняно з приватною особою, то варто визнати обґрунтованою й 

вирішальною також і активну процесуальну поведінку адміністративного 

суду в установленні істини у справі, поновленні та захисті суб’єктивних прав, 

свобод, інтересів. 

Можливість позивача й адміністративного суду долучатися до 

процесуального захисту прав відповідача обумовлює раціональність, 

обґрунтованість й можливість активної поведінки відповідача в 

адміністративному процесі щодо відшуковування компромісів і способів 

вирішення адміністративного спору. Можемо говорити не лише про 
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завдання, повноваження адміністративного суду щодо здійснення 

правосуддя, а й про необхідність розвитку медіаторних (примирних) функцій 

адміністративного суду. 

Зважаючи на викладений аналіз сутності процесуальних способів 

захисту прав відповідача можна запропонувати таке визначення цих 

способів: це – передбачені або не заборонені нормами КАС України види 

поведінки (реалізація відповідачем, позивачем, адміністративним судом їх 

повноважень), які повністю або частково спростовують чи нівелюють вимоги 

позивача та які унеможливлюють, перешкоджають або ускладнюють 

ухвалення рішення адміністративного суду на користь позивача. 

Усі процесуальні способи захисту прав відповідачів можна поділити на 

такі групи [131, с. 108]: 

– процесуальні способи захисту прав відповідачів безпосередньої дії – 

заперечення проти позову, зустрічний позов, перегляд та виконання судових 

рішень. Підставою віднесення заперечення проти позову і зустрічного позову 

до цієї групи способів захисту прав відповідача є його можливість на власний 

розсуд активно впливати на перебіг розгляду адміністративної справи, 

доводити власну фактичну й правову позицію, спростовувати вимоги 

позивача; 

– процесуальні способи захисту прав відповідачів опосередкованої дії – 

зменшення розміру позовних вимог, відмова від адміністративного позову, 

зміна предмету або підстави позову, примирення сторін, презумпція 

винуватості суб’єкта владних повноважень-позивача, принцип офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі, залишення позовної заяви без розгляду, 

закриття провадження у справі. Успішна реалізація цих способів захисту 

досягається лише за умови тристоронньої згоди позивача, відповідача та 

адміністративного суду, уповноваженого здійснювати правосуддя у 

відповідній справі. 

Залежно від стадії адміністративного процесу процесуальні способи 

захисту прав відповідача можуть бути класифіковані на такі групи: 
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– процесуальні способи захисту прав відповідача, які застосовуються в 

суді першої інстанції, – заперечення проти позову, зустрічний позов, 

зменшення розміру позовних вимог, відмова від адміністративного позову, 

зміна предмету або підстави позову, примирення сторін, презумпція 

винуватості суб’єкта владних повноважень-позивача, принцип офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі, залишення позовної заяви без розгляду, 

закриття провадження у справі; 

– процесуальні способи захисту прав відповідача, які застосовуються 

на стадіях перегляду судових рішень (в апеляційному й касаційному 

провадженнях), – відмова від адміністративного позову, примирення сторін; 

– захист прав відповідача, який реалізується під час виконавчого 

провадження, – примирення сторін. 

Такі класифікації процесуальних способів захисту прав відповідача та 

їх обґрунтування: 

– упорядковують існуючі способи захисту й дозволяють сформувати 

цілісну й вичерпну уяву про можливості захисту суб’єктивних прав, свобод, 

інтересів в адміністративному процесі; 

– дозволяють обирати належний спосіб відповідно до процесуальної 

мети й завдань відповідача; 

– дозволяють передбачити послідовну й раціональну стратегію і 

тактику поведінки відповідача в конкретній адміністративній справі. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Адміністративної процесуальної правосуб’єктності відповідача 

можуть набувати різні за організаційно-правовою формою, завданнями і 

компетенцією суб’єкти – органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові чи службові особи тощо, фізичні і юридичні 
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особи публічного і приватного права, колективні утворення без статусу 

юридичної особи. 

2. Зважаючи на приписи національного адміністративного 

процесуального законодавства, практику функціонування суб’єктів владних 

повноважень (суб’єктів публічної адміністрації), адміністративного 

судочинства можемо зробити висновок, що в адміністративному процесі 

повноваження відповідача можуть реалізовувати такі суб’єкти: 

1) суб’єкт владних повноважень (суб’єкт публічної адміністрації) – 

органи державної влади, державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування; 

2) представники самоврядних професій – нотаріуси, адвокати, митні 

брокери, аудитори, арбітражні керуючі тощо; 

3) носії публічних (адміністративних) повноважень – фізичні, юридичні 

особи приватного права; 

4) колективні утворення без статусу юридичної особи – МСЕК, 

експертні, виборчі комісії, комісії з референдуму та інші комісії, структурні 

підрозділи органів державної влади, державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. 

Усі потенційні відповідачі в адміністративному процесі можуть бути 

систематизовані й класифіковані на такі основні групи: 

1) фізичні особи – публічні службовці, посадові особи державних, 

комунальних підприємств, установ, організацій, представники самоврядних 

професій, приватні фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без 

громадянства); 

2) юридичні особи публічного і приватного права – органи державної 

влади, державні органи, Національний банк України, органи влади 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

підприємства приватної або колективної форм власності (зокрема, публічне 

акціонерне товариство «Українська залізниця», прикордонний загін тощо); 
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3) колективні утворення без статусу юридичної особи – МСЕК, 

експертні, атестаційні, ліквідаційні та інші комісії, структурні підрозділи 

органів державної влади, державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, органи суддівського 

самоврядування (зокрема, збори суддів та ін.). 

Викладена характеристика потенційних відповідачів в 

адміністративному процесі, практика функціонування носіїв публічних 

повноважень, на наше переконання, дає підстави вкотре говорити про 

нагальність заміни категорії «суб’єкт владних повноважень», яка 

використовується у КАС України та іншому національному законодавстві, на 

категорію «суб’єкт публічної адміністрації». 

3. Для визнання суб’єкта відповідачем в адміністративній справі не є 

принципово важливою його організаційно-правова форма (колективне 

утворення без статусу юридичної особи, юридична особа), 

підпорядкованість, перебування у залежності від іншого носія публічних 

повноважень. Для визнання суб’єкта відповідачем в адміністративній справі 

достатньо того, що суб’єкт законодавством (або в інший законний чи 

незаконний спосіб) уповноважений на здійснення публічних повноважень, а 

держава через нормативно-правовий акт делегувала йому компетенцію 

певного обсягу й змісту. 

4. Для уникнення помилок визначення належного відповідача варто 

назвати такі особливості, які свідчитимуть про можливість набуття суб’єктом 

правосуб’єктності відповідача в адміністративному процесі: 

– наділення державою у нормативно-правовому акті суб’єкта 

публічною компетенцією певного обсягу й змісту; 

– уповноваження суб’єкта на ухвалення рішень або вчинення дій; 

– факт перебування суб’єкта у публічно-правових відносинах, з яких 

виник спір, належний до юрисдикції адміністративного суду; 
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– наявність у суб’єкта публічно-правових відносин публічної дійсної 

або уявної компетенції на ухвалення рішень, вчинення дій, допущення факту 

бездіяльності; 

– ухвалення рішень, вчинення дій, допущення факту бездіяльності 

суб’єктом публічно-правових відносин відповідно або всупереч наданої 

компетенції. 

5. Запропоновано категорію «рішення, дії, бездіяльність», передбачену 

у КАС України (зокрема, у ч.ч. 2, 3 ст. 2), замінити на категорію 

«інструменти діяльності публічної адміністрації», перерахувавши ці 

інструменти як предмет можливого оскарження. 

6. Пропонується переглянути визначення поняття «відповідач» в 

адміністративному процесі, відмовитися від його розуміння винятково як 

суб’єкта владних повноважень та запровадити у КАС України таке його 

тлумачення: це – суб’єкт публічно-правових відносин, який відповідно або 

всупереч наданої компетенції ухвалив рішення, вчинив дію або допустив 

факт бездіяльності та який за позовною заявою залучається до 

адміністративної справи. 

7. З метою створення однакових можливостей для захисту 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів у КАС України доцільно передбачити 

процесуальні права відповідача щодо застосування ним інших способів 

захисту прав відповідача (зокрема, подання зустрічного адміністративного 

позову) та передбачити обов’язки для позивача – суб’єкта владних 

повноважень щодо доказування й особистої участі у судовому засіданні. 

8. Проаналізувавши практику Конституційного Суду України, 

Верховного Суду України, адміністративних судів, ми дійшли таких 

висновків щодо прав відповідача в адміністративному процесі: 

– в національному адміністративному процесі можуть захищатися як 

майнові, так і немайнові права відповідача, що можуть мати різну галузеву 

належність; 
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– права відповідача, які можуть захищатися в адміністративному 

процесі, можуть бути як публічними, так і приватними. Порушення таких 

прав відбувається у зв’язку із ухваленням, вчиненням рішень, дій 

(інструментів діяльності публічної адміністрації), бездіяльністю суб’єкта 

владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації). Порушення, 

ігнорування чи невизнання суб’єктивних прав публічного характеру можуть 

обумовлювати негативний вплив на приватні права цієї особи. Тому 

обґрунтованим і раціональним видається висновок про доцільність сукупної 

оцінки і захисту в адміністративному процесі як публічних, так і приватних 

прав; 

– предметом захисту в адміністративному процесі України можуть 

бути, зокрема, такі права відповідача: право на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на особисте і 

сімейне життя, право доступу до публічної служби, право на мирні зібрання, 

право на звернення, право на соціальний захист, право на житло, право на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на відшкодування за рахунок 

держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст.ст. 22–56, 64 

Конституції України), майнові права; 

– вид та зміст прав відповідача як предмет захисту в адміністративному 

процесі залежать від первісних адміністративно-правових відносин, з яких 

виник спір, виду та компетенції суб’єкта владних повноважень (суб’єкта 

публічної адміністрації), категорії адміністративної справи, яка розглядається 

й вирішується адміністративним судом. Тому для правильного визначення 

судової юрисдикції, достатності підстав відкриття провадження в 

адміністративній справі та здійснення адміністративного судочинства в 

конкретному адміністративному спорі важливо переконатися у наявності 

спірних правовідносин; 
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– претензії й вимоги, що виникли з конкретних адміністративно-

правових відносин та обумовили розгляд адміністративного спору в суді, 

можуть бути заявлені не лише позивачем щодо відповідача; такі самі вимоги 

щодо поновлюваного права цілком природно й обґрунтовано можуть 

виникати у відповідача щодо позивача. Ця обставина доводить потребу 

законодавчого наділення відповідача додатковими процесуальними 

способами, зокрема можливістю подавати зустрічний адміністративний 

позов; 

– як видається, адміністративне судочинство є більш результативним, 

дієвим видом правосуддя, оскільки дозволяє захищати як публічні, так і 

приватні права суб’єктів правовідносин; 

– обсяг, зміст та види прав відповідача обумовлюють зміст та види 

процесуальної діяльності позивача, адміністративного суду, який розглядає 

та вирішує справу, особливості доказування. 

10. Адміністративні справи, де позивачем є суб’єкт владних 

повноважень, можуть бути поділені на такі групи: 

– адміністративні справи компетенційного характеру (спори між 

суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у 

сфері управління, у тому числі делегованих повноважень) (п. 3 ч. 2 ст. 17 

КАС України); 

– адміністративні справи щодо укладання, виконання, припинення, 

скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів (п. 4 ч. 2 

ст. 17 КАС України); 

– адміністративні справи, порушені щодо приватних осіб (спори за 

зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених 

Конституцією та законами України) (п. 5 ч. 2 ст. 17 КАС України). 

11. Пропонуємо більш розширено сприймати перелік процесуальних 

способів захисту прав відповідачів й крім традиційних – таких як 

заперечення проти позову, зустрічний позов, перегляд та виконання судових 

рішень, – способами захисту прав відповідача також визнавати зменшення 
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розміру позовних вимог, відмову від адміністративного позову, зміну 

предмету або підстави позову, примирення сторін, презумпцію винуватості 

суб’єкта владних повноважень-позивача, принцип офіційного з’ясування всіх 

обставин у справі, залишення позовної заяви без розгляду, закриття 

провадження у справі. 

12. Можливість позивача й адміністративного суду долучатися до 

процесуального захисту прав відповідача обумовлює раціональність, 

обґрунтованість й можливість активної поведінки відповідача в 

адміністративному процесі щодо відшуковування компромісів і способів 

вирішення адміністративного спору. Можемо говорити не лише про 

завдання, повноваження адміністративного суду щодо здійснення 

правосуддя, а й про необхідність розвитку медіаторних (примирних) функцій 

адміністративного суду. 

13. Процесуальні способи захисту прав відповідача – передбачені або 

не заборонені нормами КАС України види поведінки (реалізація 

відповідачем, позивачем, адміністративним судом їх повноважень), що 

повністю або частково спростовують чи нівелюють вимоги позивача та які 

унеможливлюють, перешкоджають або ускладнюють ухвалення рішення 

адміністративного суду на користь позивача. 

14. Усі процесуальні способи захисту прав відповідачів можна 

поділити на такі групи: 

– процесуальні способи захисту прав відповідачів безпосередньої дії – 

заперечення проти позову, зустрічний позов, перегляд та виконання судових 

рішень. Підставою віднесення заперечення проти позову і зустрічного позову 

до цієї групи способів захисту прав відповідача є його можливість на власний 

розсуд активно впливати на перебіг розгляду адміністративної справи, 

доводити власну фактичну й правову позицію, спростовувати вимоги 

позивача; 

– процесуальні способи захисту прав відповідачів опосередкованої дії – 

зменшення розміру позовних вимог, відмова від адміністративного позову, 
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зміна предмету або підстави позову, примирення сторін, презумпція 

винуватості суб’єкта владних повноважень-позивача, принцип офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі, залишення позовної заяви без розгляду, 

закриття провадження у справі. Успішна реалізація цих способів захисту 

досягається лише за умови тристоронньої згоди позивача, відповідача та 

адміністративного суду, уповноваженого здійснювати правосуддя у 

відповідній справі. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИДИ ТА ЗМІСТ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІДПОВІДАЧА 

 

 

2.1. Стратегія і тактика поведінки відповідача в адміністративному 

процесі 

 

Міжнародне й національне законодавство гарантує будь-кому право на 

судовий захист своїх порушених чи невизнаних прав, свобод, інтересів. 

Зокрема, у приписах Конституції України (ст.ст. 8, 55), КАС України 

гарантується право на звернення до суду, оскарження в суді рішень, дій, 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Водночас реалізація цього та 

інших суб’єктивних прав не є абсолютною, оскільки передбачає дотримання 

певних умов, визначення послідовності та спрямованості поведінки, причому 

такої, що гарантувала б належне та своєчасне досягнення очікуваної мети та 

розв’язання поточних завдань. Тому зверненню до адміністративного суду за 

захистом, розгляду та вирішенню адміністративної справи має передувати 

прорахована наперед поведінка, реалізація сукупності спланованих 

процесуальних дій [64, 74]. 

Будь-який учасник адміністративного процесу, зокрема сторони, має, 

як правило, визначені й прораховані наперед стратегію і тактику своєї 

поведінки та варіанти їх реалізації, що залежать від багатьох чинників, які 

сукупно можуть впливати на той чи інший вид стратегії і тактики. Такими 

чинниками є: 

– фактичні обставини та вид адміністративної справи; 

– передумови захисту в адміністративному процесі прав, свобод, 

інтересів учасників адміністративно-правових відносин; 

– імовірність обмеження суб’єктивних прав, інтересів суб’єкта, який 

може бути залучений до адміністративної справи відповідачем; 
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– процесуальний статус суб’єктів владних повноважень в 

адміністративному процесі; 

– вид підсудності, який застосовується у конкретній адміністративній 

справі; 

– вид суб’єктивних прав, що є предметом спору й захисту; 

– приписи національного матеріального й процесуального 

законодавства; 

– повнота зібраних стороною доказів; 

– практика розгляду й вирішення справ адміністративними судами, 

Верховним Судом України, Конституційним Судом України. 

Так, наприклад, право звернутися з адміністративним позовом про 

примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, 

що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності мають органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які відповідно до 

закону можуть викуповувати ці об’єкти для суспільних потреб. 

Адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності розглядаються та вирішуються апеляційним адміністративним 

судом за місцем розташування нерухомого майна, яке примусово 

відчужується (ст. 183-1 КАС України) [64]. 

Конституційний Суд України визнав, що відповідають Конституції 

України (є конституційними) положення ч.ч. 2, 6 ст. 183-1 КАС України 

стосовно підсудності апеляційному адміністративному суду як суду першої 

інстанції та Вищому адміністративному суду України як суду апеляційної 

інстанції справ про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 

[194]. 

Дослідивши судову практику, національне законодавство та практику 

функціонування суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної 

адміністрації), у підсумку доходимо висновку, що нині відсутнє науково 
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обґрунтоване вчення про стратегію і тактику як учасників адміністративного 

процесу, так і, зокрема, відповідача. Разом із тим таке вчення має стати 

результатом практики розгляду та вирішення адміністративних справ 

адміністративними судами, виявлених закономірностей та особливостей як 

адміністративного процесу в цілому, так і участі у цьому процесі сторін 

(відповідача). 

Досліджуючи стратегію і тактику поведінки відповідача в 

адміністративному процесі, розпочнімо із визначення змісту й особливостей 

стратегії, оскільки саме вона стає вирішальною в адміністративній справі; у 

ній визначена остаточна мета процесуальної реалізації відповідачем його 

правосуб’єктності. Стратегія, стратегічний: 1) найважливіша частина 

воєнного мистецтва, яка містить у собі теорію й практику ведення війни, 

воєнних кампаній і великих бойових операцій; 2) мистецтво керівництва 

суспільною, політичною боротьбою; 3) стратегічний – той, що стосується 

стратегії; 4) той, що має значення з погляду здійснення загальних цілей 

війни, що має воєнне значення, який належить до великих, самостійно 

діючих військових з’єднань або армії в цілому; 5) істотний, важливий для 

досягнення генеральних цілей на якомусь етапі [202, с. 639]. 

Стратегія поведінки відповідача в адміністративному процесі – це 

прагнення бажаного обсягу і змісту процесуальної й матеріальної 

правосуб’єктності відповідача за результатами розгляду й вирішення 

адміністративної справи. Така стратегія, залежно від чинників, які впливають 

на її зміст, фактичних обставин справи, тактики сторін, може мати 

триваючий характер, а розгляд та вирішення адміністративної справи – 

відбуватися на всіх можливих стадіях адміністративного процесу, із 

застосуванням усіх передбачених КАС України повноважень. 

Таке прагнення спрямоване на відмову у задоволенні 

адміністративного позову повністю (частково) або створення процесуальних 

можливостей наступного оспорювання судових рішень, постановлених не на 

користь відповідача. Отже, стратегія поведінки відповідача в 
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адміністративному процесі може бути двоякою, коли існуватиме пріоритетна 

(пріоритетні) й другорядна (другорядні) мета (завдання). 

Пріоритетна мета стратегії поведінки відповідача – не допустити 

задоволення адміністративним судом позовних вимог позивача й прийняття 

відповідної постанови; формування єдиної практики застосування 

матеріального адміністративного законодавства суб’єктами публічної 

адміністрації; уникнення грошових витрат у зв’язку із застосованими 

санкціями чи покладанням обов’язку. Другорядними можуть бути: 

виправдання відповідача перед суспільством чи його частиною за прийняті 

рішення, вчинені дії, допущену бездіяльність; затягування процесу з метою 

уникнення чи відстрочення покладання на нього судом обов’язку; 

відтермінування сплати боргових грошових сум або грошових сум 

зобов’язального характеру. 

Наприклад, суддя Верховного Суду України, розглянувши заяву 

державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» про 

перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 24 березня 2015 

року у справі за позовом цього об’єднання до Сумського прикордонного 

загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби 

України про скасування постанови, встановив, що Вищий адміністративний 

суд України закрив касаційне провадження за касаційною скаргою на 

постанову Сумського окружного адміністративного суду від 22 листопада 

2011 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 

18 квітня 2012 року. Не погоджуючись з ухвалою Вищого адміністративного 

суду України, державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська 

залізниця» подало заяву про її перегляд Верховним Судом України з 

передбачених п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України підстав – неоднакове 

застосування у подібних правовідносинах ч. 1 ст. 13 Закону України «Про 

відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських 

перевезень», що, на переконання заявника, підтверджується рішеннями суду 

касаційної інстанції від 21 травня і 2 жовтня 2014 року, 14 травня 2015 року 
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(справи №№ К/800/31645/13, К/9991/3792/12, К/800/52105/13 відповідно). 

Подібні фактичні обставини досліджувалися Верховним Судом України й у 

інших адміністративних справах [220; 156]. 

Враховуючи обставини справи та керуючись ст.ст. 240, 240-1 КАС 

України, було ухвалено рішення про відкриття провадження в 

адміністративній справі за позовом державного територіально-галузевого 

об’єднання «Львівська залізниця» до Сумського прикордонного загону 

Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України 

про скасування постанови для перегляду ухвали Вищого адміністративного 

суду України від 24 березня 2015 року [220]. 

Отже, через реалізацію адміністративної процесуальної 

правосуб’єктності учасником адміністративно-правових відносин, розгляд та 

вирішення справи адміністративними судами всіх інстанцій, Верховним 

Судом України може здійснюватися не лише судовий захист прав, свобод, 

інтересів відповідача, а й втілюватися непроцесуальна (позасудова) стратегія 

поведінки суб’єкта публічної адміністрації, вирішуватися компетенційні та 

інші категорії спорів між суб’єктами публічної адміністрації, формуватися 

однакова практика застосування, виконання й дотримання національного 

законодавства. 

З огляду на приписи КАС України (ст. 244-2) рішення 

адміністративних судів й Верховного Суду України в адміністративних 

справах мають прецедентний характер й, очевидно, є дієвим інструментом 

для реалізації як процесуальної, так і непроцесуальної (позасудової) стратегії 

поведінки певного суб’єкта публічної адміністрації. Більш того, ініціювання 

учасником адміністративно-правових відносин відкриття провадження в 

адміністративній справі, розгляд адміністративної справи й винесення 

постанови у справі не є самоціллю; порушуючи адміністративний процес, 

учасник адміністративно-правових відносин намагається через 

адміністративний суд досягнути іншої, більш масштабної мети, яка виходить 

за межі адміністративних процесуальних правовідносин. Таким чином, 
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звернення до адміністративних судів різних інстанцій у порядку, 

передбаченому КАС України, розгляд та вирішення адміністративної справи, 

прийняття судом (судами) постанови може бути інструментом (засобом) 

вирішення також і проблем матеріально-правового характеру. 

Зокрема, висновок Верховного Суду України щодо застосування норми 

права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду 

справи з підстав, передбачених п. 1 і п. 2 ч. 1 ст. 237 КАС України, є 

обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у 

своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму 

права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові 

Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної 

юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від 

правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з 

одночасним наведенням відповідних мотивів (ч. 1 ст. 244-2 КАС України) 

[64]. 

Стратегія поведінки відповідача обумовлює зміст та види його 

процесуальних дій у конкретній адміністративній справі, форми реалізації 

його повноважень, передбачених КАС України (зокрема, ст.ст. 49, 51). 

Відсутність у відповідача чітко визначеної стратегії поведінки може 

обумовити ухвалення судового рішення не на його користь, покладання на 

нього обов’язків чи позбавлення (невизнання) права (прав). Тому в разі 

залучення особи до адміністративної справи як відповідача в неї має бути і 

однозначно визначена загальна стратегія поведінки в цій справі, і 

прораховані послідовні дії, спрямовані на її реалізацію. 

Стратегія поведінки відповідача (так само як і стратегія поведінки 

будь-якого іншого учасника адміністративного процесу) реалізується через 

сукупність, послідовність його взаємозалежних і взаємообумовлюючих 

процесуальних дій, що характеризуються як тактика. 

Тактика: 1) частина воєнного мистецтва, наука про підготовку, 

організацію і ведення бою, підпорядкована стратегії; 2) у широкому 
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розумінні – визначення методів, шляхів, засобів, форм боротьби, що 

найбільше відповідають конкретним обставинам у даний момент і 

забезпечують стратегічний успіх; 3) переносно – прийоми, засоби досягнення 

якоїсь мети, лінія поведінки когось [202, с. 650]. Тактику також можна 

вважати частиною загальної стратегії поведінки відповідача, інструментом її 

реалізації, досягнення бажаного результату в адміністративній справі. 

Подібно до стратегії, поведінка відповідача має бути прорахованою 

відповідачем наперед і складатися з цілком конкретних процесуальних дій, 

спланованих на кожне судове засідання. Непослідовна реалізація тактики 

відповідачем, її часткова чи цілковита відсутність можуть зумовлювати 

ухвалення судового рішення, що не задовольнятиме інтереси відповідача. 

Оскільки тактика передбачає більш розгорнутий план дій відповідача і 

послідовність реалізації його повноважень, вона має розроблятися для 

кожного судового засідання, відповідно до стадії адміністративного процесу 

й розвитку адміністративної справи в суді. 

Тактика поведінки відповідача в адміністративному процесі передбачає 

використання як психологічних прийомів під час розгляду та вирішення 

адміністративної справи, так і функціональних засобів (прийомів). 

Метою застосування психологічних прийомів є через переконання 

суду, який розглядає та вирішує адміністративну справу, схилити його на бік 

відповідача, визнати законність й обґрунтованість його заперечень. 

Натомість поширення психологічного впливу відповідача на позивача 

має на меті переконати (змусити думати) останнього про незаконність і 

необґрунтованість його вимог, доказів, правової позиції. 

Таким чином, психологічні прийоми, які можуть бути застосовані 

відповідачем, мають своїми головними адресатами і адміністративний суд, і 

позивача. Однак, крім цих суб’єктів, такі прийоми можуть також 

поширюватися і на деяких інших учасників адміністративного процесу – 

процесуальних представників, третіх осіб, секретаря судового засідання, 

свідка, експерта, спеціаліста. Можливість і доцільність психологічного 
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впливу саме на цих учасників обумовлена тим, що опосередковано через них, 

їхні міркування адміністративний суд також може формувати своє внутрішнє 

переконання щодо предмету позову, висловлюваних сторонами правових й 

фактичних обґрунтувань. 

Наприклад, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім 

переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному 

та об’єктивному дослідженні. Суд оцінює належність, допустимість, 

достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок 

доказів у їх сукупності (ч.ч. 1, 3 ст. 86 КАС України). 

Мета поширення психологічних прийомів на усіх чи більшість 

учасників адміністративного процесу, на нашу думку, є очевидною – 

створення такого середовища, у якому більшість або всі учасники переконані 

у законності й обґрунтованості заперечень відповідача. Відповідно, інших 

суб’єктів, насамперед адміністративний суд, легше переконати наслідувати 

більшість інших учасників справи. 

До функціональних засобів (прийомів) тактики поведінки відповідача в 

адміністративному процесі належать способи захисту прав відповідача, які 

можуть застосовуватися відповідно до приписів КАС України: 

– процесуальні способи захисту прав відповідачів безпосередньої дії – 

заперечення проти позову, зустрічний позов, перегляд та виконання судових 

рішень; 

– процесуальні способи захисту прав відповідачів опосередкованої дії – 

зменшення розміру позовних вимог, відмова від адміністративного позову, 

зміна предмету або підстави позову, примирення сторін, презумпція 

винуватості суб’єкта владних повноважень-позивача, принцип офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі, залишення позовної заяви без розгляду, 

закриття провадження у справі. 

Водночас такі способи захисту прав відповідача належить 

застосовувати продумано і послідовно, дотримуючись процесуальних 

обов’язків, передбачених нормами КАС України. Так особи, які беруть 
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участь у справі, зобов’язані добросовісно користуватися належними їм 

процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов’язки 

(ч. 2 ст. 49 Кодексу). 

Однак, крім цих засобів (прийомів) тактики поведінки відповідача в 

адміністративному процесі, які безпосередньо реалізуються в 

адміністративному процесі, можуть застосовуватися засоби (прийоми) на 

випередження, до відкриття провадження в адміністративній справі, коли 

особа не набула правосуб’єктності відповідача. 

Суб’єкт, усвідомлюючи загрозу майбутніх рішень, дій, бездіяльності й 

задля запобігання порушенню його суб’єктивних прав, свобод, інтересів 

може застосувати тактику упередження (запобігання) й першим подати 

адміністративний позов щодо суб’єкта владних повноважень (суб’єкта 

публічної адміністрації), який має наміри через адміністративний суд 

реалізувати щодо цього суб’єкта примусові заходи (наприклад, у справах за 

адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, 

інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності (ст. 183-1 КАС України). 

Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув у письмовому 

провадженні адміністративну справу за позовом до Володарсько-Волинської 

районної державної адміністрації Житомирської області, треті особи без 

самостійних вимог на предмет спору – товариство з обмеженою 

відповідальністю, фізична особа, про скасування розпорядження в частині: 

доручення голови районної державної адміністрації вжити заходів щодо 

примусового відчуження земельної ділянки; доручення головному 

спеціалісту-юрисконсульту апарату районної державної адміністрації спільно 

з ТОВ підготувати та подати на підпис договір на фінансування заходів щодо 

відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності – для 

розробки родовища гранітів; зобов’язання утриматися від учинення будь-

яких дій, спрямованих на примусове відчуження з мотивів суспільної 

необхідності земельної ділянки [148]. 
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На обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що він є 

співвласником земельної ділянки. На підставі звернення ТОВ прийнято 

оскаржуване розпорядження щодо вжиття заходів з примусового відчуження 

земельних ділянок, зокрема земельної ділянки. Проте позивач зазначає, що 

земельна ділянка не може примусово відчужуватися, оскільки підпадає під 

дію мораторію відповідно до пп. «б» п. 15 розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України [148; 53]. 

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 69, 70, 71, 128, 158–163 КАС 

України, суд, постановив позов задовольнити, визнати протиправним та 

скасувати розпорядження Володарсько-Волинської районної державної 

адміністрації Житомирської області в частині: доручення голови державної 

районної державної адміністрації вжити заходів щодо примусового 

відчуження земельної ділянки; доручення головному спеціалісту-

юрисконсульту апарату районної державної адміністрації спільно з ТОВ 

підготувати та дати на підпис договір на фінансування заходів щодо 

відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності – для 

розробки родовища гранітів [148]. 

Отже, як один із способів захисту суб’єктивних прав, що в перспективі 

можуть бути порушені, слід також визнати й подання до адміністративного 

суду «запобіжного» адміністративного позову (ст.ст. 104–106 КАС України). 

Безперечно, у особи існує право на такий позов, гарантоване ст.ст. 8, 55 

Конституції України й ст.ст. 2, 6, 104–106 КАС України. 

Так, Конституційним Судом України в Рішенні від 25 листопада 1997 

року № 6-зп сформульовано правову позицію, за якою удосконалення 

законодавства в контексті ст. 55 Конституції України має бути поступовою 

тенденцією, спрямованою на розширення судового захисту прав і свобод 

людини, зокрема судового контролю за правомірністю і обґрунтованістю 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень (п. 2 

мотивувальної частини). Ця правова позиція кореспондує положенням ст. 13 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо 
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ефективного засобу юридичного захисту від порушень, учинених особами, 

які здійснюють свої офіційні повноваження. Реалізація права на оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності вказаних суб’єктів має відповідати також вимозі 

стосовно доступності правосуддя, про що зазначено у міжнародних правових 

документах – Загальній декларації прав людини (ст. 8), Міжнародному пакті 

про громадянські і політичні права (ст. 14), Конвенції (ст. 6), Декларації 

основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою, 

прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 року (п. 4) [189]. 

В аспекті конституційного звернення положення ч. 2 ст. 55 Конституції 

України необхідно розуміти так, що конституційне право на оскарження в 

суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності всіх органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб гарантоване 

кожному. Реалізація цього права забезпечується у відповідному виді 

судочинства і в порядку, визначеному процесуальним законом [189]. 

Водночас, не заперечуючи право на подання адміністративного позову, 

необхідно наголосити, що воно не є абсолютним – до уваги слід брати 

спеціальні законодавчі застереження щодо його реалізації. Такими 

застереженнями є положення ч. 1 ст. 2 КАС України щодо обов’язкового 

перебування суб’єкта у адміністративно-правових відносинах, де його 

правам, свободам, інтересам рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта 

владних повноважень заподіяно шкоду. Слід погодитися із висновком про 

необхідність урахування передумов захисту в адміністративному процесі 

прав, свобод, інтересів учасників адміністративно-правових відносин [7, с. 

162–176; 49, с. 335–339; 52, с. 207–209]. 

Належна оцінка й виявлення таких передумов захисту в 

адміністративному процесі прав, свобод, інтересів учасників 

адміністративно-правових відносин має принципове, прецедентне значення, 

оскільки всі інші категорії адміністративних справ також передбачають такі 

передумови. Відповідно, перебування суб’єкта поза адміністративно-
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правовими відносинами й відсутність факту заподіяння шкоди 

унеможливлюють задоволення адміністративного позову судом. 

Передумови захисту в адміністративному процесі прав, свобод, 

інтересів учасників адміністративно-правових відносин, зокрема відповідача, 

мають, умовно кажучи, тривимірну характеристику: 1) наукове 

обґрунтування та відповідні рекомендації щодо безпосереднього 

впровадження в практику діяльності адміністративних судів висновків про 

такі передумови; 2) законодавче врегулювання сутності та реалізації 

передумов захисту в адміністративному процесі прав, свобод, інтересів; 

3) практична реалізація вчення про передумови захисту в адміністративному 

процесі прав, свобод, інтересів учасників адміністративно-правових 

відносин. 

Зрозуміло, що у КАС України не передбачаються правила про 

обов’язкове врахування цих передумов; так само ці передумови чітко не 

сформульовані ані у Кодексі, ані в будь-якому іншому нормативному акті. 

Жоден адміністративний суд не вимагає від сторін враховувати передумови 

захисту в адміністративному процесі прав, свобод, інтересів учасників 

адміністративно-правових відносин. Однак незабаром, під час розгляду та 

вирішення адміністративної справи ці передумови будуть встановлюватися 

адміністративним судом, оцінюватися сторонами, а тому, зрештою, наявність 

передумов захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів неминуче ставатиме 

предметом оцінки як адміністративного суду, так і сторін. 

Зважаючи на передумови захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів, 

їх відсутність може бути використана відповідачем і бути аргументом на 

користь ухвалення судового рішення в його інтересах. Оцінка цих передумов 

відповідачем та їх заперечення можуть бути використані як частина його 

стратегії і тактики поведінки в адміністративному процесі. 

Подібні адміністративні справи, коли суб’єкт, ще не набувши 

правосуб’єктності відповідача, може застосовувати попередні способи 

захисту своїх прав (подання «запобіжного» адміністративного позову), 
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передбачені КАС України (ч. 4 ст. 50, ст.ст. 180, 182, 183-1, 183-2, 183-3, 183-

4, 183-5, 183-6), а саме [64]: 

1) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності 

об’єднання громадян; 

2) примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян; 

3) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з 

України; 

4) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, 

походи, демонстрації тощо); 

5) дострокове припинення повноважень народного депутата України в 

разі невиконання ним вимог щодо несумісності; 

6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання; 

7) припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень 

юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців у 

випадках, передбачених законом, чи скасування державної реєстрації 

припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб-

підприємців; 

8) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках 

платника податків; підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту 

майна платника податків; стягнення коштів за податковим боргом; 

зобов’язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних 

фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під 

митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із 

товарами, які були поміщені у відповідний митний режим; надання дозволу 

на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника 

податків, що перебуває у податковій заставі; 

9) звернення Служби безпеки України щодо накладення арешту на 

активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових 

операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі 
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резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання 

доступу до них; 

10) підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами владних 

повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності. 

Формуючи стратегію й тактику, враховуючи передумови захисту в 

адміністративному процесі прав, свобод, інтересів учасників 

адміністративно-правових відносин, до уваги також варто брати й дію 

принципу законності, наявність адміністративного розсуду у суб’єктів 

публічної адміністрації, існування відповідної адміністративної процедури, 

спеціальні приписи адміністративного законодавства [137, с. 105–106; 101, с. 

167]. 

Так, наприклад, оцінюючи обґрунтованість оскарження дій органів 

державної фіскальної служби щодо внесення за результатами перевірок до 

автоматизованої системи Державної фіскальної служби України змін до 

даних податкової звітності платників податків (без прийняття податкових 

повідомлень-рішень) й у контексті приписів Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», доцільно звернути увагу на три обставини [129; 128; 

164; 221]. 

По-перше, всередині суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 

публічної адміністрації) існують формалізовані й неформалізовані відносини 

взаємодії. Такі відносини мають внутрішній характер, тобто виникають, 

розвиваються і припиняються винятково всередині публічної влади й 

безпосередньо не стосуються прав, свобод, інтересів фізичних осіб, прав, 

інтересів юридичних осіб приватного і публічного права. 

Усі рішення, дії, бездіяльність, ухвалені, вчинені, допущені суб’єктами 

публічної адміністрації (органами державної фіскальної служби) у таких 

«внутрішніх» відносинах взаємодії, мають винятково «внутрішній» характер. 

Такі «внутрішні» рішення, дії, бездіяльність, зокрема, становлять: 

– наказ про організацію й проведення перевірки; 
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– обробка інформації й супроводження баз даних; дії органів державної 

фіскальної служби щодо внесення за результатами перевірок до 

автоматизованої системи Державної фіскальної служби України змін до 

даних податкової звітності платників податків. 

«Внутрішній» характер рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень (суб’єктів публічної адміністрації) дістає вияв у тому, що 

жодних юридичних наслідків після їх ухвалення, вчинення для фізичних, 

юридичних осіб – платників податків не настає. Отже, «внутрішні» рішення, 

дії, бездіяльність суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної 

адміністрації) слід відрізняти від тих рішень, дій, бездіяльності, що мають 

«зовнішній» характер та безпосередньо обумовлюють виникнення, зміну чи 

припинення прав, свобод, інтересів у фізичних (юридичних) осіб. Така 

класифікація рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

(суб’єктів публічної адміністрації) відсутня у національному законодавстві, 

хоча вказівка на рішення, дії, бездіяльність й міститься у КАС України. 

Остаточний висновок щодо природи таких рішень, дій, бездіяльності 

обґрунтовано сучасною наукою адміністративного права у темі «Інструменти 

діяльності публічної адміністрації», відтак, сподіваємося, що проблема 

визначення рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

(суб’єктів публічної адміністрації) остаточно буде подолана із прийняттям 

Адміністративного процедурного кодексу України. 

Тому наголосимо, що предметом оскарження в адміністративному 

судочинстві будуть рішення, дії, бездіяльність суб’єктів владних 

повноважень (суб’єктів публічної адміністрації) (органів державної 

фіскальної служби), які відповідатимуть двом умовам (ч. 1 ст. 2 КАС 

України): 

– безпосереднє перебування фізичної, юридичної особи із суб’єктом 

владних повноважень (суб’єктом публічної адміністрації) в адміністративно-

правових відносинах, де такі рішення, дії, бездіяльність було ухвалено, 

вчинено, допущено; 
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– реальне заподіяння рішенням, дією, бездіяльністю суб’єкта публічної 

адміністрації шкоди фізичній, юридичній особі – платникові податку. 

Оскільки дії органів державної фіскальної служби щодо внесення за 

результатами перевірок до автоматизованої системи змін до даних 

податкової звітності платників податків (без прийняття податкових 

повідомлень-рішень) вчиняються поза адміністративно-правовими 

відносинами з платниками податків й реального заподіяння шкоди фізичній, 

юридичній особі – платникові податку не відбувається, такі дії в 

адміністративному судочинстві оскаржуватися не можуть. 

По-друге, зобов’язуючи органи державної фіскальної служби щодо 

внесення за результатами перевірок до автоматизованої системи Державної 

фіскальної служби України змін до даних податкової звітності платників 

податків (без прийняття податкових повідомлень-рішень), адміністративний 

суд втручається у розсуд цих органів. 

Таке втручання є неприпустимим, оскільки: 

– органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; при цьому 

організація, повноваження і порядок діяльності центральних та місцевих 

органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України 

(ст.ст. 6, 19, 120 Конституції України) [74]. 

Правосуддя в Україні здійснюється винятково судами (ст. 124 

Конституції України) [74]. 

Тобто адміністративні суди зобов’язані давати лише оцінку законності 

й обґрунтованості рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

(суб’єктів публічної адміністрації). 

Зобов’язуючи органи державної фіскальної служби вчинити певні дії 

щодо автоматизованої системи, адміністративний суд, на порушення 

конституційних приписів про законність, перебирає на себе компетенцію цих 
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органів і діє не на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені 

законодавством; 

– національним законодавством адміністративні суди уповноважені 

лише перевіряти законність й обґрунтованість рішень, дій, бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації). 

Адміністративний суд може зобов’язати суб’єктів владних 

повноважень (суб’єктів публічної адміністрації) до вчинення певних дій 

лише тоді, коли адміністративна процедура, реалізована цим суб’єктом, і 

ухвалені за її результатами рішення, дії, бездіяльність будуть визнані 

незаконними, необґрунтованими. 

По-третє, у фізичних, юридичних осіб – платників податків є право 

вимагати в органів державної фіскальної служби виправлення неточної, 

неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, 

збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог 

закону (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»). Таке право реалізується у позасудовому (адміністративному) 

порядку [164]. 

Однак у разі невиконання розпорядником публічної інформації 

законних вимог суб’єкта щодо правильного відображення інформації про 

нього, останній має право у порядку адміністративного судочинства 

оскаржити таку бездіяльність чи неналежне виконання (ст.ст. 10, 23 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»; ст.ст. 1, 2, 4, 6, 17 КАС 

України) [164; 64]. 

Тому, з огляду на викладені аргументи дії органів державної фіскальної 

служби щодо внесення за результатами перевірок до автоматизованої 

системи змін до даних податкової звітності платників податків (без 

прийняття податкових повідомлень-рішень) можуть бути оскаржені лише у 

разі: 

– звернення суб’єкта до цих органів із вимогою, заснованою на Законі 

України «Про доступ до публічної інформації» (ст. 10), про виправлення 



103 

 

неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про 

себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням 

вимог закону, та 

– невиконання чи неналежного виконання цими органами законних 

вимог суб’єкта. 

Отже, можемо говорити, що способи захисту прав відповідача, залежно 

від характеру адміністративної справи, можуть мати як попередній 

(адміністративний), так і наступний (поточний, процесуальний) характер. 

Зважаючи на аналіз правозастосовної практики, принципами стратегії і 

тактики поведінки відповідача в адміністративному процесі слід визнати 

[137, с. 105–106; 138]: 

– цілеспрямованість, яка полягає у тому, що відповідач, реалізуючи 

надані йому процесуальні права, спростовує позовні вимоги позивача, 

доводить незаконність і необґрунтованість його вимог; 

– послідовність – постійне застосування (використання) передбачених 

КАС України способів захисту прав відповідача; 

– заснованість обраної стратегії і тактики на нормах матеріального й 

процесуального права, сучасних положеннях юридичної науки, національної 

судової практики та практики Європейського суду з прав людини; 

– постійність обраної стратегії і тактики; 

– розсудливість і пропорційність поведінки відповідача; 

− своєчасність застосування способів захисту прав відповідача. 

Слід погодитися з тим, що оскарження до адміністративного суду 

рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 

публічної адміністрації) є більш ефективним, дієвим способом захисту 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів; таке оскарження передбачає 

можливість застосування додаткових процесуальних обмежень поширення 

юридичної сили рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

(суб’єктів публічної адміністрації) – забезпечення адміністративного позову, 

забезпечення доказів. 
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Однак, обираючи стратегію захисту суб’єктивних прав, свобод, 

інтересів в адміністративному суді, необхідно усвідомлювати, що такий 

захист може передбачати обов’язкове адміністративне (досудове) 

врегулювання спору, а його вирішення адміністративним судом – 

безпідставне втручання такого суду в адміністративний розсуд суб’єктів 

владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації). Важливо 

наголосити на тому, що виправданням втручання адміністративного суду в 

розсуд суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) не 

можуть слугувати положення ст. 124 Конституції про те, що «юрисдикція 

судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі». 

Адміністративний суд має втручатися лише у ті відносини, які за 

участю суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) 

були реалізовані відповідно до закону (наприклад, відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»). Якщо особа звернулася до 

органів державної фіскальної служби з вимогою, то вона матиме право 

отримувати відповідь саме від цих органів, а не від суду. Натомість якщо у 

результаті таких первісних правовідносин було порушено права, лише тоді в 

адміністративного суду виникатиме право втручатися у первісні 

правовідносини й перевіряти їх законність [138]. 

Очевидно, що втручання адміністративного суду в адміністративно-

правові відносини за участю суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 

публічної адміністрації), в їх розсуд можливе лише за сукупності критеріїв 

втручання адміністративного суду та з урахуванням допустимої межі такого 

втручання. Говорячи про критерії втручання адміністративного суду, маємо 

послуговуватися надбанням науки адміністративного права, у якій такими 

критеріями, зокрема, визнано: 1) приписи законодавства; 2) фактичні 

обставини справи; 3) компетенція адміністративного суду та суб’єкта 

владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації). 

Можна було б зазначити, що юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі, які виникли, розвивалися, 
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реалізовувалися відповідно до приписів національного законодавство; цей 

конституційний припис слід розуміти так, що суди мають право давати 

оцінку правовідносинам й робити відповідні судження, коли правовідносини 

вже відбулися, становлять собою доконаний факт. Але необґрунтованим буде 

втручання судів у правовідносини, які ще не завершилися, тривають. Такий 

висновок і слід покладати в основу заперечення відповідача в 

адміністративній справі [138]. 

Відповідно, обираючи стратегію поведінки відповідача в 

адміністративному процесі, маємо враховувати обов’язкову реалізацію 

повноважень в адміністративному порядку й зважати на передчасність 

захисту в адміністративному суді прав, свобод, інтересів [138]. 

У іншому разі, до завершення реалізації таких правовідносин втручання 

адміністративних судів визнаватиметься передчасним і необґрунтованим. Утім 

таке втручання буде виправданим й дієвим, якщо є імовірність заподіяння 

шкоди суб’єктивним правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення в 

адміністративній справі, й законодавством передбачені спеціальні 

застереження, що реалізуються задля попереднього захисту цих прав. Так, 

ст. 117 КАС України передбачено, що суд за клопотанням позивача або з 

власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення 

адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди 

правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в 

адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане 

неможливим без вжиття таких заходів, або для їх поновлення необхідно буде 

докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки 

протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

[64]. 

 

 

2.2. Заперечення відповідача: природа та види 
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Правовідносини, які виникають між позивачем і відповідачем, зазвичай 

мають різні підстави виникнення, свою особливу історію та зміст. 

Відповідно, адміністративні спори, які виникають між сторонами, можуть 

мати різний ступінь протистояння, характеризуватися різною «гостротою» 

відносин між цими учасниками адміністративного процесу. Для успішного 

подолання такого протистояння, розв’язання адміністративної справи, що 

розглядається й вирішується судом, сторони, зокрема, наділяються 

різноманітними процесуальними повноваженнями; відповідач вправі обирати 

різноманітні способи захисту своїх прав. Вид та зміст способів захисту прав, 

які відповідач має намір застосовувати у процесі, залежать від різних 

об’єктивних чинників − сутності та виду спірних адміністративно-правових 

відносин, які є предметом дослідження в адміністративному суді, 

обґрунтованості й змісту вимог позивача та заперечень відповідача. 

Адміністративне процесуальне законодавство наділяє відповідача 

різноманітними процесуальними засобами захисту його процесуальних й 

матеріальних прав, свобод, інтересів. Так, особи, які беруть участь у справі 

(сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб), мають право 

давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення, подавати 

заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб (ст. 47, п.п. 4, 7 

ч. 3 ст. 49 КАС України). Крім прав та обов’язків, визначених у ст. 49 КАС 

України, відповідач має право подати заперечення проти адміністративного 

позову (ч. 2 ст. 51 КАС України) [64]. 

Відповідач вправі заперечувати і в інших випадках, коли вважає, що 

вчинені процесуальні дії порушуватимуть його права, свободи, інтереси. Так, 

заперечення проти ухвали про вступ до участі у справі третіх осіб може бути 

включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за 

результатами розгляду справи (ч. 5 ст. 22 КАС України) [64]. 

Безперечно, можна стверджувати, що заперечення відповідача є 

класичним інструментом в європейському й національному судовому 

процесі, використання якого в адміністративному процесі ґрунтується на 
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адміністративному законодавстві й положеннях науки адміністративного 

права. Так, стверджується, що мета адміністративного права полягає у 

створенні юридичних умов для гарантування органами публічної влади, 

насамперед суб’єктами публічної адміністрації, прав та свобод людини і 

громадянина, реалізація яких відбувається у сфері публічного 

адміністрування. Про компетенцію органів публічної влади (органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування) слід говорити у зв’язку 

з формуванням і розвитком державності, запровадженням і дією публічних 

інститутів, які, відтворюючи публічні інтереси, враховують у своїй 

діяльності представницьке самовизначення індивідів, їх груп. Визнається 

об’єктивне існування взаємозв’язку між компетенціями органів виконавчої 

влади й органів місцевого самоврядування у сфері управління регіональним 

розвитком, оскільки їх реалізація стосується управлінських функцій із 

єдиною метою – забезпечення життєдіяльності регіону [99, с. 60; 28, с. 234–

235]. 

Категорії, поняття, обґрунтовані наукою адміністративного права й 

запроваджені в адміністративному й адміністративному процесуальному 

законодавстві, використовуються у процесі розгляду й вирішення 

адміністративних справ – «функції управління», «суб’єкт публічної 

адміністрації», «адміністративний розсуд (дискреційні повноваження)», 

«адміністративний акт», «адміністративний договір» тощо. Наприклад, у 

КАС України використовується поняття «справа адміністративної 

юрисдикції» – переданий на вирішення адміністративного суду публічно-

правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, 

орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший 

суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, 

в тому числі на виконання делегованих повноважень (п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС 

України). Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України 

роз’яснено, що як встановлено ч. 4 ст. 9 Закону «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор 
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самостійно приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

або відмову в такій реєстрації. Втручання будь-яких органів, посадових і 

службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність державного 

реєстратора, пов’язану з проведенням державної реєстрації прав, 

забороняється і тягне відповідальність згідно із законом [110; 159]. 

Зважаючи на положення Закону «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація є дискреційним 

повноваженням державного реєстратора, яка проводиться відповідно до 

визначених законом етапів, а вчиненню реєстраційних дій передує перевірка 

поданих документів на їх відповідність вимогам законодавства. Суд не може 

зобов’язати здійснити державну реєстрацію права за обставин, коли 

достеменно не встановлено, що всі подані документи належним чином 

оформлені, а всі етапи їх перевірки – завершені [110; 159]. 

Заперечення позову – мабуть чи не найзручніший, найдосконаліший та 

найпростіший спосіб захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів в 

адміністративному процесі України, оскільки не потребує спеціальних знань, 

зусиль й затрат, застосування особливого процесуального оформлення й 

процедури [8, с. 133–134; 81, с. 13]. 

Відмова визнавати позовні вимоги, якими стверджується існування 

певних обставин, ставить у незручне становище іншу сторону (позивача), що 

полягає у тому, що ця сторона, порівняно із первісно заявленими вимогами, у 

більшому обсязі має доводити адміністративному суду обґрунтованість своїх 

позовних вимог, необґрунтованість заперечень відповідача, дійсне існування 

викладених у позовній заяві обставин справи. Виявляється, що вже позивач, 

позовні вимоги якого заперечуються, змушений подібно до відповідача 

«захищатися», «виправдовуватися» перед адміністративним судом, 

відповідачем, доводячи свою правоту [8, с. 134]. 

Заперечення й позов про оспорювання в німецькому адміністративному 

процесі мають відкладальну дію. Це правило діє також і щодо 

правоутворюючих й установчих адміністративних актів, а також 
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адміністративних актів подвійної дії (§ 80 Закону «Положення про 

адміністративні суди») [51]. 

Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на 

незаконність вимог позивача, їх необґрунтованість, відсутність у позивача 

права на звернення до суду або наявність перешкод для відкриття 

провадження у справі. Заперечення проти позову можуть стосуватися всіх 

заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу [93, с. 524–525; 69, с. 17–18, 

46–49]. Природа заперечень може бути різноманітною й стосуватися різних 

аспектів адміністративної справи. Відповідно в процесуальній науці і судовій 

практиці розрізняються матеріально-правове й процесуально-правове 

заперечення. 

Матеріально-правове заперечення полягає в тому, що відповідач, не 

заперечуючи проти законності порушення провадження у справі, оспорює 

матеріально-правову вимогу позивача. Використовуючи матеріально-правове 

заперечення, відповідач може наводити факти і обставини, які спростовують 

вимогу позивача і підтверджують відсутність у позивача права на 

задоволення позову повністю або в частині [93, с. 524–525; 127, с. 12–13]. 

Сутність процесуально-правового заперечення полягає в тому, що 

відповідач, не торкаючись матеріально-правової вимоги позивача, висловлює 

сумнів щодо правомірності виникнення процесу в справі, тобто звертає увагу 

суду на відсутність у позивача права на звернення до суду та на 

неправомірність відкриття провадження у справі. Використовуючи 

процесуально-правове заперечення проти позову, відповідач намагається 

довести, що процес у справі виник незаконно і має бути закритим. Такими 

запереченнями можуть бути: неналежність розгляду справи до компетенції 

загального суду; наявність у цій справі рішення суду, яке набрало законної 

сили; наявність у цій справі такої, що набрала законної сили, ухвали суду про 

закриття провадження у справі. Процесуальні заперечення відповідача 

ґрунтуються на недотриманні процесуальних норм, що передбачають 

неможливість відкриття провадження в справі [93, с. 524–525; 82, с. 124]. 
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Водночас заперечення відповідача не є абсолютним способом захисту 

його прав, оскільки має застосовуватися за певних умов, передбачених КАС 

України: відповідачеві пропонується подати заперечення на стадії відкриття 

провадження в адміністративній справі. Натомість на наступних стадіях 

адміністративного процесу можливість подання такого заперечення 

Кодексом не передбачена, що унеможливлює подання заперечення 

відповідача, його розгляд адміністративним судом та прийняття щодо нього 

рішення по суті. 

Неможливість подання заперечення відповідачем упродовж усього 

розгляду та вирішення адміністративної справи судом належить розглядати 

по-різному. По-перше, неможливість подання заперечення після відкриття 

провадження є засобом запобігання зловживанню наданим відповідачеві 

правом та затягування розгляду та вирішення адміністративної справи. 

Водночас Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, 

Конституцією України (ст.ст. 8, 55), КАС України (ст.ст. 6, 51) кожному 

гарантується право на судовий захист, і неможливість подання заперечення 

відповідачем становить собою перешкоджання реалізації такого права. Тим 

паче, що жодних спеціальних обмежень щодо подання такого заперечення 

відповідачем не передбачено [71, 74, 64]. 

Своєрідним способом реалізації права відповідача на подання 

заперечення можна вважати надання пояснень, однак, на наше переконання, 

таке надання має меншу зобов’язальну силу для суду, який розглядає та 

вирішує адміністративну справу, аніж заперечення. 

Досліджуючи заперечення відповідача, переконані, що його об’єктом 

завжди будуть рішення, дії, бездіяльність суб’єктів владних повноважень 

(суб’єктів публічної адміністрації), безпосередньо передбачені у нормах КАС 

України, зокрема ст.ст. 2, 17, 171, 171-1, 171-2. 

Дедалі частіше в адміністративному судочинстві оскаржуються 

рішення, дії, бездіяльність, які мають особливі зовнішні й змістовні 

особливості та характеристику. Такі рішення, дії, бездіяльність в 
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адміністративному процесі є предметом спору (позову) й об’єктивно 

потребують виваженої оцінки, заснованої на положеннях сучасного як 

адміністративного, так і адміністративного процесуального права. Оцінка є 

надзвичайно важливою, оскільки від неї залежить гарантованість 

верховенства права, захищеність суб’єктивних прав, свобод, інтересів, 

законність діяльності суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної 

адміністрації), дієвість адміністративного судочинства, формування 

однакової судової практики в адміністративних справах. 

Зокрема, обґрунтовується необхідність заміни у правотворчій та 

правозастосовній практиці категорії «форми управління» (форми державного 

управління, форми управлінської діяльності, форми публічного 

адміністрування); замість категорії «рішення, дії, бездіяльність», що 

вживається у КАС України, нагальним видається запровадження категорії 

«інструменти діяльності публічної адміністрації» [117, с. 23–28; 118, с. 198–

235]. 

Публічна адміністрація використовує у своїй діяльності різноманітні за 

своєю сутністю та правовою природою інструменти; вони відрізняються між 

собою змістовним наповненням, призначенням, сферою дії, формою й 

способами прийняття або вчинення. Аналіз різноманітних наукових джерел, 

європейської практики, національного законодавства дали змогу виділити 

п’ять основних груп таких інструментів: нормативні акти, адміністративні 

акти, адміністративні договори, акти-плани та акти-дії [118, с. 198; 35, с. 217–

219]. 

Вже звичними для судової практики в адміністративних справах [143; 

144; 146] й обґрунтованими наукою адміністративного права стали 

приватноправові інструменти діяльності публічної адміністрації, котрі також 

можуть бути предметом спору (позову) в адміністративному судочинстві. До 

таких інструментів, зокрема, належать: примусове відчуження земельної 

ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів 

суспільної необхідності, приватизація, оренда, користування державним, 
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комунальним майном, заснування юридичних осіб публічного права, засоби 

публічної допомоги суб’єктам господарювання, державне та комунальне 

інвестування [157; 64; 43, с. 360–377; 83, с. 22–23; 35, с. 219–220]. 

Отже, з огляду на стрімкий розвиток адміністративного законодавства, 

практичне запровадження й застосування суб’єктами владних повноважень 

(суб’єктами публічної адміністрації) адміністративно- й приватноправових 

інструментів їх діяльності дедалі більшої актуальності набуває наукова 

переоцінка й практична перевірка заперечень відповідача в 

адміністративному процесі. 

Очевидно, що зміст заперечення відповідача залежатиме від 

конкретних обставин й виду адміністративної справи, оскільки можуть 

різнитися інструменти діяльності публічної адміністрації, які є предметом 

розгляду в адміністративному суді, реалізовуватися різні процедури, 

застосовуватися (діяти) різне адміністративне й інше законодавство. 

Утім, узагальнивши практику застосування адміністративного 

законодавства суб’єктами владних повноважень (суб’єктами публічної 

адміністрації), судову практику в адміністративних справах, можемо назвати 

можливі загальні (спільні) для всіх адміністративних справ підстави для 

матеріально-правового заперечення відповідача [132]: 

– відсутність позивача та/або відповідача у первісних адміністративно-

правових відносинах, з яких виник спір та які обумовили звернення до 

адміністративного суду; 

– відсутність факту заподіяння шкоди відповідачем позивачеві чи 

заподіяння шкоди відповідачем шкоди іншій особі, яка не є позивачем; 

– непоширюваність юридичної сили рішень, дій, бездіяльності 

(інструментів діяльності публічної адміністрації) суб’єкта владних 

повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) – відповідача на права. 

свободи, інтереси позивача; 



113 

 

– безпідставне втручання адміністративного суду в адміністративний 

розсуд суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) – 

відповідача; 

– відсутність у відповідача, який перебуває у спірних адміністративно-

правових відносинах, обов’язку (обов’язків), передбачених національним 

та/або міжнародним законодавством; 

– законне й обґрунтоване вчинення, застосування відповідачем рішень, 

дій, бездіяльності (інструментів діяльності публічної адміністрації); 

– неправильне застосування, тлумачення норм матеріального 

законодавства позивачем; 

– невідповідність фактичних обставин адміністративної справи 

позовним вимогам позивача, нормам відповідного матеріального 

законодавства. 

У свою чергу процесуально-правове заперечення відповідача в 

адміністративних справах може полягати у такому [132; 105]: 

– заперечення належності спірних правовідносин до юрисдикції 

адміністративних судів, безпідставність відкриття провадження 

адміністративним судом; 

– сплив строків звернення до адміністративного суду, передбачених 

національним законодавством; 

– заперечення дотримання правил підсудності й безпідставність 

розгляду адміністративної справи певним адміністративним судом; 

– наявність таких, що набрали законної сили, постанови чи ухвали суду з 

того самого спору і між тими самими сторонами (п. 4 ч. 1 ст. 157 КАС України); 

– смерть або оголошення в установленому законом порядку померлою 

особи, яка була стороною у справі, коли спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва, або ліквідація підприємства, установи, 

організації, які були стороною у справі (п. 5 ч. 1 ст. 157 КАС України). 

Як видається, поєднання і матеріально-правового, і процесуально-

правового заперечень є найбільш дієвим способом захисту прав відповідача, 
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оскільки змушує позивача обирати максимальну кількість аргументів щодо 

заявлених заперечень, аналізувати і спірні адміністративно-правові 

відносини, і адміністративні процесуальні правовідносини, давати оцінку 

правильності застосування норм матеріального і процесуального 

законодавства. 

Водночас, беручи до уваги принцип розсудливості і пропорційності 

стратегії і тактики поведінки відповідача, не можна допускати безпідставного 

абсолютного й постійного заперечення в адміністративній справі, оскільки це 

може призвести до зловживання наданими процесуальним правами й 

формування у суду негативного ставлення до особи відповідача та обраної 

ним стратегії і тактики поведінки в процесі. 

Підстави для матеріально-правового й процесуально-правового 

заперечення відповідача наочно можуть бути продемонстровані на такому 

прикладі. Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська 

залізниця» звернулося до Сумського окружного адміністративного суду з 

адміністративним позовом до Сумського прикордонного загону Східного 

регіонального управління Державної прикордонної служби України, в якому 

просило суд скасувати постанову № 47 щодо правопорушення, пов’язаного зі 

здійсненням перевізником міжнародних пасажирських перевезень, 

Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України про накладення на позивача 

штрафу в розмірі 8500 гривень [150]. 

Відповідач проти позову заперечує повністю, вважає постанову № 47 

про накладення штрафу в розмірі 8500 гривень такою, що прийнята у повній 

відповідності з чинним законодавством України та обставинами справи. 

Представником відповідача подано заяву, в якій він заперечував проти 

позову та просив здійснювати розгляд справи за його відсутності [150; 156]. 

У проаналізованій адміністративній справі підставою для 

процесуального заперечення могло бути неврахування критеріїв (правил) 

предметної підсудності, передбачених ст. 18 КАС України. Так, зокрема п. 2 
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ч. 1 ст. 18 КАС України передбачено, що місцевим загальним судам як 

адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи з приводу 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про 

притягнення до адміністративної відповідальності. 

Очевидно, що у досліджуваній адміністративній справі за позовом 

державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» до 

Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України виникли правовідносини щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності юридичної особи. Утім 

усупереч приписам п. 2 ч. 1 ст. 18 КАС України та фактичним обставинам 

справи, провадження було відкрито не у місцевому загальному суді як 

адміністративному, а в окружному адміністративному суді. 

Отже, справа розглядалася й вирішувалася неналежним судом, що 

може бути підставою для процесуального заперечення відповідача, зміни чи 

скасування відповідної постанови адміністративного суду першої інстанції 

апеляційним адміністративним судом, Вищим адміністративним судом 

України, Верховним Судом України (ст.ст. 198, 201, 202, 223, 227, 229, 243 

КАС України). 

Зокрема, Верховний Суд України задовольняє заяву за наявності однієї 

з підстав, передбачених ч. 1 ст. 237 КАС України (ч. 1 ст. 243 Кодексу). За 

наявності підстав, передбачених п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 237 КАС України, 

Верховний Суд України має право (ч. 2 ст. 243 Кодексу) [64]: 

1) у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що 

перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні 

правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції 

адміністративних судів: 

а) скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу 

на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції; 

б) скасувати судове рішення повністю або частково і закрити 

провадження у справі повністю або в певній частині; 
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2) у разі неправильного застосування судом (судами) норми 

матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору: 

а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове 

рішення чи змінити судове рішення; 

б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі 

судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом 

апеляційної та/або касаційної інстанції. 

За наявності підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 237 КАС України, суд 

має право: 

1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і 

прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення; 

2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і 

передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове 

рішення; 

3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або 

залишити позов без розгляду. 

Таким чином, заперечення відповідача може ґрунтуватися на таких 

аргументах [132]: 

– тлумачення й правильність застосування матеріального й 

процесуального законодавства; 

– наявність фактичних обставин справи та їх відповідність приписам 

матеріального й процесуального законодавства. Так, кожна сторона 

зобов’язана довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та 

заперечення (ч. 1 ст. 71 КАС України); 

– судова практика адміністративних судів та Європейського суду з прав 

людини; 

– роз’яснення й узагальнення Вищого адміністративного суду України, 

висновки, викладені у постановах пленуму Вищого адміністративного суду 

України, правові позиції, висловлені Верховним Судом України; 

– рішення Конституційного Суду України; 
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– сучасні досягнення й положення теорії адміністративного права. 

Дослідження здійснення адміністративного судочинства, практичної 

реалізації приписів адміністративного законодавства суб’єктами владних 

повноважень (суб’єктами публічної адміністрації), аналіз приписів КАС 

України засвідчили, що в адміністративному процесі існують та дієво можуть 

застосовуватися такі види заперечень: 

– матеріальне заперечення; 

– процесуальне заперечення; 

– матеріально-процесуальне заперечення. 

 

 

2.3. Примирення сторін 

 

Ще однією процесуальною категорією, що пропонується нами до 

застосування в інтересах відповідача як спосіб захисту його прав, є 

примирення сторін. На відміну від заперечення, цей спосіб захисту прав 

передбачає обопільні поступки позивача й відповідача та є раціональним в 

умовах адміністративної справи, де сторони не налаштовані категорично 

домагатися ухвалення судового рішення винятково в їх інтересах. 

Кодекс адміністративного судочинства України наділяє сторони 

можливістю досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного 

процесу (ст.ст. 51, 113, 136, 194, 219, 262). Наслідком такого примирення є 

закриття провадження в адміністративній справі (ч. 3 ст. 51), про що судом 

постановляється ухвала. Повторне звернення з тією самою заявою не 

допускається (ч. 3 ст. 157 Кодексу) [64; 58, с. 10–11]. 

У підсумку такого примирення для відповідача настають й інші, 

принципово важливі для нього наслідки, а саме: 

– унеможливлюється подальший розвиток адміністративного процесу – 

розгляд та вирішення адміністративної справи в суді першої інстанції, 
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оскарження та перегляд судових рішень, а отже, – унеможливлюється 

прийняття негативного для відповідача судового рішення; 

– у майбутньому щодо відповідача більше не відкриватиметься 

провадження в адміністративній справі між тими самими сторонами, про той 

самий предмет, з тих самих підстав; 

– зникають можливості розвитку чи зміни позовних вимог позивачем, 

який на підставі ст. 51 КАС України має право збільшити або зменшити 

розмір позовних вимог, змінити предмет або підставу позову; 

– зникають підстави для виконання відповідачем обов’язків, які можуть 

бути покладені на нього рішенням адміністративного суду у зв’язку із 

задоволенням позовних вимог, зменшення тягаря судових витрат. 

Таким чином, примирення сторін – процесуальний спосіб захисту прав 

відповідача, який застосовується за обопільною згодою сторін на будь-якій 

стадії адміністративного процесу й унеможливлює у майбутньому повторні 

посягання на суб’єктивні права, свободи, інтереси відповідача. 

Разом з тим примирення сторін в адміністративному процесі 

сприймається доволі неоднозначно, і чимало науковців висловлюються щодо 

необґрунтованості його закріплення у КАС України та невиправданості 

застосування в адміністративному процесі. 

У парламенті України під час обговорення проекту Адміністративно-

процесуального кодексу висловлювалася думка про те, що інститут мирової 

угоди до цього проекту вміщений випадково, оскільки притаманний лише 

для господарського чи цивільного судочинства [209, с. 447]. 

О.Т. Боннер вказував, що під час розгляду справ, які виникають з 

публічних правовідносин, не можуть застосовуватися такі категорії 

позовного провадження, як мирова угода, зміна розміру позовних вимог, 

відмова від позову, зміна предмету чи підстав позову, визнання позову, 

зустрічний позов [25, с. 921]. 

На переконання В.М. Бевзенка, неприйнятність закріплення у КАС 

України пояснюється кількома обставинами [20, с. 44–48]: 
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1) необхідністю правової оцінки прийнятих, вчинених, допущених 

суб’єктом владних повноважень рішень, дій чи фактів бездіяльності та 

захист, поновлення чи визнання порушених (оспорюваних) суб’єктивних 

прав, свобод, законних інтересів публічного права. Досягнення примирення 

між сторонами в адміністративній справі унеможливлює здійснення правової 

оцінки рішень, дій чи фактів бездіяльності суб’єктів владних повноважень, 

захист, поновлення чи визнання порушених (оспорюваних) суб’єктивних 

прав, свобод, законних інтересів публічного характеру та сприятиме: 

– приховуванню фактів прийняття (вчинення) суб’єктом владних 

повноважень рішень, дій чи бездіяльності, які не відповідають умовам, 

передбаченим ч. 3 ст. 2 КАС України; 

– сприятиме уникненню суб’єктами владних повноважень 

відповідальності за рішення, дії чи бездіяльність, які не відповідають умовам, 

передбаченим ч. 3 ст. 2 КАС України; 

– сприятиме подальшому порушенню суб’єктами владних повноважень 

прав, свобод й законних інтересів фізичних осіб, прав та законних інтересів 

юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин; 

2) тим, що розгляд та вирішення судом конкретного публічно-

правового спору не можна зводити винятково до категорії приватної справи; 

навпаки – після відкриття провадження в адміністративній справі вона стає 

предметом публічного значення, обов’язково має бути розглянута та 

вирішена, оскільки має юридичне значення для інших учасників подібних 

публічно-правових відносин; 

3) тим, що через примирення сторін в адміністративному процесі 

унеможливлюється практична реалізація положень ст. 3 Конституції України 

про відповідальність держави перед людиною за свою діяльність. 

Вказується, що наявні труднощі практичного застосування правового 

інституту «примирення сторін» в адміністративному судочинстві є більш 

надуманими, ніж реальними. Їх може бути подолано, а власне правовий 

інститут «примирення сторін» в адміністративному судочинстві – науково-
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теоретично опрацьований. Доцільним заходом має стати внесення змін до 

процесуального законодавства з метою випробування в судовій практиці 

якісно нового інституту «примирення сторін» як засобу досудового 

врегулювання спору за допомогою судді. Утім, як стверджується, 

примирення сторін майже не приносить ефективного результату та у зв’язку 

з цим втрачає свою актуальність та необхідність у застосуванні [253; 252]. 

Крім того, досліджуючи примирення сторін в адміністративному 

процесі, до уваги також слід брати й особливості практичної реалізації 

повноважень сторін. 

По-перше, досягаючи примирення, сторони не лише розпоряджаються 

своїми процесуальними повноваженнями, а й визначають перспективи 

спірних адміністративно-правових відносин, які є предметом дослідження в 

адміністративному суді, зміст і обсяг обопільних прав й обов’язків сторін у 

таких спірних правовідносинах у майбутньому. Оскільки сторони 

розпоряджаються такими матеріальними повноваженнями, суд також 

зобов’язаний перевірити, наскільки таке розпорядження відповідає 

матеріально-правовій компетенції сторін, а також те, як зміна у правах і 

обов’язках позначатиметься на інших суб’єктах. 

Пам’ятаючи, що реалізація адміністративної компетенції суб’єктів 

спірних адміністративно-правових відносин має відповідати їх 

адміністративному розсуду, суд зобов’язаний, відповідно, перевіряти також і 

те, чи діяли сторони в межах їх адміністративного розсуду. 

Отже, адміністративний суд, контролюючи примирення сторін на 

предмет його відповідності закону, суб’єктивним правам, свободам, 

інтересам, має також оцінювати процесуальний й адміністративний розсуд 

сторін. 

По-друге, таке примирення, попри його первісне призначення, може 

слугувати інструментом недобросовісного врегулювання адміністративного 

спору, яке може допускати порушення законодавства або суб’єктивних прав, 

свобод, інтересів. 
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По-третє, через примирення сторін не досягається виховного ефекту, 

необхідного і для позивача, і для відповідача. Інакше кажучи, сторони, 

досягнувши примирення, а відтак – не пройшовши процедуру розгляду й 

вирішення адміністративної справи, не навчаються належній поведінці у 

інших подібних правовідносинах, правильно й обґрунтовувати застосовувати 

норми національного законодавства. Адміністративний суд, здійснюючи 

адміністративне судочинство, даючи оцінку показанням, судженням, 

твердженням сторін, показанням свідків, доказам, сприяє таким чином 

формуванню законної й обґрунтованої (належної) поведінки сторін. Отже, 

примирення сторін ускладнює здійснення адміністративним судом виховання 

учасників (сторін) адміністративної справи. 

По-четверте, не слід забувати про те, що оцінюючи умови примирення, 

суд також обтяжений приписами принципу офіційного з’ясування всіх 

обставин у справі (ст. 11 КАС України), згідно з яким суд вживає 

передбачених законом заходів, необхідних для з’ясування всіх обставин у 

справі, зокрема щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. 

Суд зобов’язаний запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати 

докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не 

вистачає (ч.ч. 4, 5 ст. 11 КАС України) [64]. 

По-п’яте, примирення сторін має відбуватися під контролем 

адміністративного суду, який наділений повноваженнями діяти на власний 

розсуд. Слід задатися питанням: за якими критеріями адміністративний суд 

має постановити ухвалу про закриття провадження у справі у зв’язку із 

досягненням сторонами примирення? 

Розкривши таким чином сутність примирення сторін та необхідність 

перевірки його адміністративним судом, ми переконалися в об’єктивно 

існуючій теоретико-прикладній проблемі – співвіднесення розсуду 

адміністративного суду із розсудом учасників спірних адміністративно-

правових відносин, вирішення котрої є як ніколи на часі. 
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Перевірка судом умов та обставин примирення сторін здійснюється із 

використанням його процесуального розсуду, який застосовується на підставі 

та з урахуванням: 

– прав і обов’язків суду; 

– принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі. 

Реалізація цього принципу є «правообов’язком»; тобто у суду є 

передбачене КАС України право на його застосування, але цим правом суд 

зобов’язаний скористатися для захисту прав, свобод та інтересів сторін чи 

третіх осіб, реалізації принципу верховенства права, виконання завдання 

адміністративного судочинства. Таким чином, принцип офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі «зобов’язує» здійснювати перевірку судом 

обставин справи, збирання доказів. 

Отже, можемо говорити, що завдяки принципу офіційного з’ясування 

всіх обставин у справі реалізується ще одне завдання адміністративного 

судочинства – перевірка та гарантування законності й обґрунтованості 

рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 

публічної адміністрації). 

Звернімо увагу на те, що примирення сторін не є безумовним 

процесуальним способом захисту прав відповідача; застосуванню такого 

способу мають передувати певні фактичні умови. Наприклад, Окружний 

адміністративний суд міста Києва розглянув матеріали справи за позовом 

Особи 1 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської 

області про визнання протиправним та скасування рішення. 3 липня 2014 

року судом розглянуто заяву відповідача про закриття провадження у справі 

у зв’язку з примиренням сторін [224]. 

У судовому засіданні позивач заперечив проти задоволення заяви про 

закриття провадження у справі, посилаючись на те, що сторонами не 

досягнуто примирення. З урахуванням вищезазначеного суд дійшов висновку 

про необхідність відмови в закритті провадження у справі, оскільки позивач 

заперечує проти врегулювання спору на основі взаємних поступок, подана 
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заява не містить умов примирення, що свідчить про недосягнення сторонами 

примирення та, відповідно, про відсутність підстав для закриття 

провадження у справі [224]. 

Керуючись ч. 3 ст. 51, ст. 113, п. 3 ч. 1 ст. 157, ст. 160 КАС України, суд 

ухвалив відмовити в задоволенні клопотання про закриття провадження у 

справі [224]. 

Отже, примирення буде обґрунтованим й законним за одночасної 

наявності таких фактичних обставин: 

– сторони досягли обопільної згоди в їхній адміністративній справі; 

– сторони, досягаючи примирення, мали відповідну адміністративну 

компетенцію для такого примирення й діяли у межах адміністративного 

розсуду; 

– адміністративній компетенції та розсуду сторін відповідає розсуд 

адміністративного суду, який розглядає та вирішує справу й постановляє 

ухвалу про закриття провадження на підставі примирення сторін; 

– сторони, досягаючи примирення, мають діяти винятково на засадах 

дійсного, вільного і свідомого волевиявлення; 

– умови примирення перевірені адміністративним судом й встановлено, 

що дії сторін не суперечать законові й не порушують прав, свобод чи 

інтересів (ч. 4 ст. 51 КАС України). Під час примирення сторін мають 

дотримуватися (гарантуватися) права, свободи, інтереси як сторін, так і 

інших (третіх) осіб, які безпосередньо чи опосередковано перебувають у 

спірних адміністративно-правових відносинах. 

Оцінюючи категорії адміністративних справ, які можуть розглядатися 

та вирішуватися адміністративними судами, необхідно зауважити, що 

примирення не є абсолютним способом захисту прав відповідача, так само як 

і не завжди його доцільно застосовувати. Навпаки, існують такі категорії 

справ, у яких примирення є неприйнятним. Наприклад, Вищим 

адміністративним судом України за участю Особи 6 – представника позивача 

Особи 7, Особи 8 – представника відповідача Верховної Ради України, третіх 
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осіб розглянуто адміністративну справу за позовом Особа 7 до Верховної 

Ради України про визнання дій неправомірними, визнання незаконною і 

скасування постанови Верховної Ради України [142]. 

18 вересня 2015 року народний депутат України Особа 7 у Вищому 

адміністративному суді України подав позов до Верховної Ради України про 

визнання дій неправомірними, визнання незаконною і скасування постанови 

Верховної Ради України. Позивач є народним депутатом України VІІІ 

скликання. 17 вересня 2015 року на черговому пленарному засіданні третьої 

сесії VІІІ скликання Верховної Ради України до порядку денного було 

включено та розглянуто питання про надання згоди на притягнення його до 

кримінальної відповідальності, затримання та арешт. За результатами 

розгляду 17 вересня 2015 року Верховною Радою України було прийнято 

постанову № 706-VІІІ «Про надання згоди на притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Особа 7» 

[142]. 

Позивач вважав, що Верховною Радою України при розгляді питання 

про включення до порядку денного сесії подання Генерального прокурора 

України щодо надання згоди на притягнення його до кримінальної 

відповідальності допущено порушення вимог Конституції України, законів 

України «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про статус народного 

депутата України». Суд дійшов висновку, що суб’єктом владних 

повноважень оскаржувані дії вчинені та рішення прийнято у спосіб, не 

передбачений Конституцією та законами України, необґрунтовано, тобто без 

урахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення 

(вчинення дії) [142]. 

Недотримання Регламенту, який для Верховної Ради України, її органів 

та посадових осіб є обов’язковим, потягло порушення права народного 

депутата України Особа 7 на ухвалення Верховною Радою України щодо 

нього об’єктивного, обґрунтованого та справедливого рішення. Згідно зі ст. 8 

КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства 
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права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються 

найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової 

практики Європейського суду з прав людини. Звернення до 

адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина 

безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Забороняється 

відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів 

неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, що 

регулює спірні відносини [142]. 

Вищий адміністративний суд України констатував, що Європейський 

суд з прав людини у своєму рішенні від 9 січня 2013 року (справа 

«Олександр Волков проти України»), розглянувши матеріали, дійшов 

висновку, що рішення про звільнення заявника було проголосоване за 

відсутності більшості народних депутатів. Присутні на пленарному засіданні 

народні депутати свідомо та незаконно голосували за своїх численних 

відсутніх колег. Отже, рішення було ухвалене з порушенням ст. 84 

Конституції України, ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата 

України» 1992 року та ст. 47 Регламенту Верховної Ради України, які 

вимагають від народних депутатів особистої участі у засіданнях та 

голосуванні. За цих обставин Суд вважає, що голосування щодо звільнення 

заявника з посади порушило принцип юридичної визначеності на порушення 

п. 1 ст. 6 Конвенції [142]. 

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 18, 159–163, 171-1 КАС 

України, колегія суддів позов Особа 7 до Верховної Ради України про 

визнання дій неправомірними, визнання незаконною і скасування постанови 

Верховної Ради України задовольнити. Визнано протиправними дії 

Верховної Ради України щодо включення до порядку денного пленарного 

засідання третьої сесії VІІІ скликання Ради 17 вересня 2015 року та розгляд 

питання про надання згоди на притягнення його як народного депутата 

України до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Визнано 
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незаконною та скасовано постанову Верховної Ради України «Про надання 

згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт 

народного депутата України Особа 7» від 17 вересня 2015 року № 706-VІІІ 

[142]. 

Отже, примирення сторін неможливе, якщо має місце принаймні одна з 

таких обставин: 

– існують очевидні порушення законодавства стороною (сторонами), 

проте є потреба забезпечити стабільну, прогнозовану й законну діяльність 

суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації); 

– стороною (сторонами) не дотримано принципу (принципів) права; 

– рішеннями, діями, бездіяльністю відповідача грубо порушені або 

обмежені права, свободи, інтереси позивача, їх учинення обумовило 

притягнення його до кримінальної відповідальності, застосування заходів 

кримінально-процесуального характеру. 

 

 

2.4. Зустрічний позов: природа та особливості 

 

Законодавчому закріпленню та практичній реалізації інституту 

зустрічного позову передувало тривале й ґрунтовне наукове дослідження та 

розробка. Цей інститут розроблявся в науці цивільного процесуального 

права, яка серед інших подібних процесуальних галузей права − 

господарського й адміністративного процесуального – сформувалася 

найпершою. Так, зокрема, обґрунтовано підстави, умови та особливості 

подання зустрічного позову, зміст провадження за поданим зустрічним 

позовом, форма та зміст зустрічного позову, описано повноваження сторін 

щодо зустрічного позову. 

Тому інститут зустрічного позову вважається класичним інструментом 

захисту прав відповідача в судовому процесі, що у сучасному національному 

процесуальному законодавстві дістав відповідного закріплення та 
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повноцінно реалізується. Так, відповідач у цивільній, господарській справі 

має право до початку розгляду судом справи по суті подати зустрічний позов 

(ч. 2 ст. 31 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 22 

Господарського процесуального кодексу України) [230; 29; 23; 116]. 

Крім мети захистити своє порушене чи оспорюване право, відповідач 

також захищається проти вимог позивача. Якщо ж, пред’являючи зустрічний 

позов, відповідач не має на меті захиститися від первісного позову, а 

спрямовує його на задоволення самостійних вимог, суд може прийняти такий 

позов до спільного розгляду лише тоді, коли первісна і зустрічна вимоги 

взаємопов’язані, й це призведе до більш швидкого і правильного розгляду та 

вирішення справи. В іншому разі суд відмовляє у прийнятті зустрічної 

позовної заяви і роз’яснює відповідачу, що він може звернутися до суду з 

позовом на загальних підставах [93, с. 526]. 

Утім інакше формувався інститут зустрічного позову в теорії й 

практиці адміністративного процесуального законодавства. В одній із 

перших праць, присвяченій сутності, змісту й особливостям 

адміністративного процесу, проблематика зустрічного адміністративного 

позову ґрунтовно не досліджувалася [209, с. 72–78, 262–267]. 

Проектом Адміністративного процесуального кодексу України (ст. 80) 

передбачалося, що відповідач у будь-який момент до прийняття остаточного 

судового рішення у справі може подати до адміністративного суду, який 

розглядає заяву, зустрічну заяву, якщо зустрічна вимога пов’язана з 

висунутою у первісній заяві вимогою. Зустрічна заява мала подаватися у 

письмовій формі, інакше вона залишалася без розгляду [180]. Утім відповідні 

положення було вилучено через наявність можливості у суб’єкта владних 

повноважень подавати зустрічний позов [114, с. 294]. 

Проте деякими науковцями визнається право на існування в 

адміністративному судочинстві інституту зустрічного позову, оскільки 

допускаються випадки, коли відповідачем може бути подана зустрічна 

вимога до позивача, що пов’язана з первісною вимогою. Наприклад, суб’єкт 



128 

 

владних повноважень після відмови надати статус біженця іноземцю, який 

незаконно перетнув державний кордон, звертається до суду за рішенням про 

примусове його видворення. Доцільно, щоб іноземець мав право у цьому 

самому процесі оскаржити відмову у наданні йому статусу біженця. 

Допускається застосування зустрічного позову у спорах, які виникають із 

адміністративних договорів, коли одна сторона договору звертається до 

адміністративного суду з вимогою зобов’язати іншу сторону виконати умови 

договору, а інша – оспорює дійсність власне адміністративного договору 

[114, с. 294; 106, с. 12; 182, с. 15–16; 81, с. 13]. 

Вищий адміністративний суд України роз’яснив, що відсутність 

процесуального інституту зустрічного позову є особливістю 

адміністративного судочинства порівняно з цивільним та господарським 

процесами. Аналогія закону на підставі ст.ст. 123, 124 Цивільного 

процесуального кодексу України не може бути застосована у 

адміністративному процесі, оскільки КАС України не передбачено 

об’єднання справ за участю одних і тих самих сторін, які в одній справі 

мають статус позивача, а в іншій – відповідача. Відповідач у справі може 

заявити свої вимоги до позивача у формі окремого позову і таким чином 

реалізувати своє право на судовий захист [161; 42, с. 206]. 

За правилами ст. 116 КАС України питання про об’єднання та 

роз’єднання адміністративних справ вирішується після відкриття 

провадження в адміністративній справі, як правило, під час підготовчого 

провадження, з прийняттям ухвали, яка оскарженню не підлягає [171]. 

Судам необхідно мати на увазі, що об’єднанню або роз’єднанню 

підлягають справи адміністративної юрисдикції. При цьому об’єднанню 

підлягають лише адміністративні справи, які підсудні одному 

адміністративному суду. 

Якщо суддею відкрито провадження в адміністративній справі, але в 

позовній заяві є вимога, яку належить розглядати в порядку іншого 

судочинства, то в цій частині суд закриває провадження у справі та 
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відповідно до ч. 2 ст. 157 КАС України роз’яснює позивачеві, до юрисдикції 

якого суду віднесено розгляд справи за такою вимогою [171]. 

Неоднозначно формується судова практика в адміністративних справах 

у разі подання зустрічного адміністративного позову. Так, Вищий 

адміністративний суд України роз’яснив, що вимоги відповідача про 

зобов’язання надати документи, на яких ґрунтується позов, не можуть 

розглядатись як адміністративний позов з вимогами щодо зобов’язання 

вчинити певні дії, оскільки порядок надання суду доказів у справі, їх 

збирання та можливість забезпечення передбачені процесуальним законом 

[173]. 

У квітні 2005 року державна податкова інспекція звернулась до 

місцевого суду із позовом до державного підприємства. У вересні 2005 року 

державне підприємство звернулось до податкової інспекції із зустрічною 

позовною заявою про зобов’язання надати документи, на яких ґрунтуються 

позовні вимоги за первісним позовом. 

Ухвалою місцевого суду від 22 вересня 2005 року розгляд справи було 

відкладено, а зустрічну позовну заяву повернуто позивачу. Постановою 

апеляційного суду від 8 грудня 2005 року ухвалу суду першої інстанції було 

скасовано, зустрічну позовну заяву роз’єднано в самостійне провадження. 

У касаційній скарзі державне підприємство, посилаючись на 

порушення судами норм процесуального права, просило судові рішення 

скасувати і постановити нову ухвалу про прийняття зустрічної позовної заяви 

і об’єднання її в одне провадження з первісним позовом. 

Повертаючи зустрічну позовну заяву, суд першої інстанції виходив з 

того, що предмет позову про витребування доказів не належить до 

компетенції адміністративних судів. Скасовуючи судове рішення суду 

першої інстанції та роз’єднуючи зустрічну позовну заяву в самостійне 

провадження, апеляційний суд виходив з того, що відповідно до п. 2 ч. 3 

ст. 105 КАС України адміністративний позов може містити, зокрема, вимоги 
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про зобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень прийняти 

рішення або вчинити певні дії [64]. 

Відповідно до ст. 116 КАС України суд може своєю ухвалою об’єднати 

для спільного розгляду і вирішення кілька адміністративних справ за 

однорідними позовними заявами одного й того самого позивача до того 

самого відповідача чи до різних відповідачів або за позовними заявами 

різних позивачів до одного й того самого відповідача, а також роз’єднати 

одну чи кілька поєднаних в одне провадження позовних вимог у самостійні 

провадження, якщо їхній спільний розгляд ускладнює чи сповільнює 

вирішення справи [173]. 

Висновок суду апеляційної інстанції в частині наявності в 

адміністративного суду повноважень на об’єднання для спільного розгляду і 

вирішення кількох адміністративних справ, а також на роз’єднання однієї чи 

кількох поєднаних в одне провадження позовних вимог у самостійні 

провадження відповідає положенням КАС України. Власне факт відсутності 

у КАС України вказівки на право щодо пред’явлення зустрічного позову не 

дає суду підстав відмовляти у відкритті провадження в адміністративній 

справі за таким зустрічним позовом і за наявності передбачених ст. 116 КАС 

України підстав – об’єднувати для спільного розгляду і вирішення кілька 

адміністративних справ [173]. 

Оцінюючи обґрунтованість й нагальність закріплення в 

адміністративному процесуальному законодавстві та практиці 

адміністративного процесу зустрічного позову, насамперед слід виходити із 

конституційних приписів, сутності й особливостей адміністративно-правових 

відносин, що є підставою виникнення адміністративного спору. 

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 
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забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3 

Конституції України) [74]. 

Приймаючи рішення, вчиняючи дію, допускаючи бездіяльність, суб’єкт 

владних повноважень (суб’єкт публічної адміністрації) може порушувати 

суб’єктивні права, свободи, інтереси, а тому у фізичної (юридичної) особи у 

провадженні, відкритому щодо неї як відповідача, є всі підстави вимагати у 

суду дати належну оцінку законності й обґрунтованості таких рішень, дій, 

бездіяльності. 

Допроцесуальні правовідносини та реалізація уповноваженими 

суб’єктами норм адміністративного законодавства можуть обумовлювати 

конфлікт публічних й приватних інтересів, а обопільні вимоги учасників 

цього конфлікту будуть цілком протилежними й унеможливлюватимуть 

здійснення їх повноцінної реалізації. Отже, сучасні адміністративно-правові 

відносини можуть обумовлювати звернення через адміністративний суд 

взаємних претензій (вимог) учасників цих відносин й набуття ними 

одночасно правосуб’єктності і позивача, і відповідача. 

Так, Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 

приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності» визначено правові, організаційні та фінансові засади 

регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відчуження 

земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 

які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності [157]. 

Відповідно до приписів цього Закону орган виконавчої влади чи орган 

місцевого самоврядування у місячний строк з дня надходження такої 

пропозиції приймає рішення про викуп земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб. Орган 

виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення 

про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 
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розміщені, зобов’язаний письмово повідомити про це їх власника (власників) 

протягом п’яти днів з дня прийняття такого рішення, але не пізніше як за три 

місяці до їх викупу. Цей строк поширюється також на тих осіб, які стануть 

власниками таких об’єктів протягом трьох місяців з дня надходження 

зазначеного повідомлення (ст. 10 Закону) [157]. 

Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, що 

прийняв рішення про відчуження земельної ділянки, у разі недосягнення 

згоди з власником земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що 

на ній розміщені, щодо їх викупу для суспільних потреб відповідно до 

розділу II Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 

приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності» звертається до адміністративного суду із позовом про 

примусове відчуження зазначених об’єктів (ч. 1 ст. 16 Закону) [157]. 

Відповідно до приписів цього Закону, ст. 183-1 КАС України орган 

виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, що прийняв рішення 

про відчуження земельної ділянки, набуває правосуб’єктності відповідача, а 

власник земельної ділянки, яка має бути відчужена, – відповідача. 

Утім, заперечуючи обґрунтованість рішення й процедури відчуження 

земельної ділянки, їх власники, захищаючи право власності на нерухомість, 

подають адміністративний позов до органу виконавчої влади чи органу 

місцевого самоврядування, що прийняв рішення про відчуження земельної 

ділянки. 

За правилами підсудності, передбаченими ст.ст. 18, 183-1 КАС 

України, такі адміністративні позови розглядаються й вирішуються 

адміністративними судами різних інстанцій – апеляційними 

адміністративними судами й окружними адміністративними судами. 

Застосування різних правил підсудності в одній і тій самій по суті 

адміністративній справі не лише ускладнює реалізацію повноважень 
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учасниками таких правовідносин, а й перешкоджає узгодженому 

адміністративному судочинству щодо одного і того самого предмету спору. 

Наприклад, особа звернулася до суду з позовом до Володарсько-

Волинської районної державної адміністрації Житомирської області, треті 

особи без самостійних вимог на предмет спору: товариство з обмеженою 

відповідальністю «Лезниківський кар’єр», Особа 2, про скасування 

розпорядження щодо: доручення голови державної районної державної 

адміністрації вжити заходів щодо примусового відчуження земельної 

ділянки; доручення головному спеціалісту-юрисконсульту апарату районної 

державної адміністрації спільно з ТОВ «Лезниківський кар’єр» підготувати 

та подати на підпис договір на фінансування заходів щодо відчуження 

земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності – для розробки 

Лезниківського родовища гранітів; зобов’язання утриматись від учинення 

будь-яких дій, спрямованих на примусове відчуження з мотивів суспільної 

необхідності земельної ділянки [148]. 

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що він є 

співвласником земельної ділянки. На підставі звернення ТОВ 

«Лезниківський кар’єр» прийнято оскаржуване розпорядження щодо вжиття 

заходів з примусового відчуження земельних ділянок, зокрема земельної 

ділянки. Проте позивач зазначає, що земельна ділянка не підлягає 

примусовому відчуженню, оскільки перебуває під дією мораторію відповідно 

до пп. «б» п. 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу 

України [148]. 

Позов адміністративним судом задоволено. Визнано протиправним та 

скасовано розпорядження Володарсько-Волинської районної державної 

адміністрації Житомирської області щодо: доручення голови державної 

районної державної адміністрації вжити заходів щодо примусового 

відчуження земельної ділянки; доручення головному спеціалісту-

юрисконсульту апарату районної державної адміністрації спільно з ТОВ 

«Лезниківський кар’єр» підготувати та подати на підпис договір на 
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фінансування заходів щодо відчуження земельної ділянки з мотивів 

суспільної необхідності – для розробки Лезниківського родовища гранітів 

[148]. 

Київський апеляційний адміністративний суд, розглянувши у 

відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Володарсько-Волинської 

районної державної адміністрації Житомирської області та товариства з 

обмеженою відповідальністю «Лезниківський кар’єр» на постанову 

Окружного адміністративного суду міста Києва від 10 лютого 2015 року у 

справі за адміністративним позовом Особа 3 до Володарсько-Волинської 

районної державної адміністрації Житомирської області, треті особи без 

самостійних вимог на предмет спору – товариство з обмеженою 

відповідальністю «Лезниківський кар’єр», Особа 4, про скасування 

розпорядження та зобов’язання утриматись від учинення дій, ухвалив 

апеляційні скарги Володарсько-Волинської районної державної адміністрації 

Житомирської області та товариства з обмеженою відповідальністю 

«Лезниківський кар’єр» залишити без задоволення, а постанову Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 10 лютого 2015 року – без змін [222]. 

Подібні випадки подання учасниками спірних адміністративно-

правових відносин взаємних адміністративних позовів щодо одного й того 

самого предмету можливі і в інших видах правовідносин – податкових, 

митних тощо. 

У зв’язку із об’єктивним існуванням конфліктів публічних й приватних 

інтересів, потребою їх вирішення та задля процесуальної економії 

пропонуємо доповнити КАС України нормою (нормами), які б врегулювали 

зустрічний адміністративний позов. 

Вихідними передумовами обґрунтованості висновку про доцільність й 

необхідність застосування такого позову в конкретному процесі можуть бути 

об’єктивно існуючі обставини: 

– наявні спірні адміністративно-правові відносини, учасники яких 

висловлюють один одному взаємнопротилежні (взаємовиключні) вимоги; 
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– відповідачем заявлені такі позовні вимоги, що виходять за межі вимог 

позивача, викладених ним у позові (наявні цілком відмінні предмет і зміст 

позову), а відтак – ці протилежні вимоги не можуть одночасно розглядатися 

адміністративним судом в межах первісного позову; 

– позовні вимоги сторін взаємно виключають одна одну, коли існує 

об’єктивна потреба якомога повніше дослідити правовідносини між 

сторонами, встановити їх права та обов’язки; 

– існує потреба (доцільність) спільного розгляду вимог позивача і 

відповідача, які можуть бути об’єднані в одне провадження, але такі вимоги 

сторін належать до предмета доказування у справі. Прикладом такої справи, 

коли існують спільні вимоги сторін, що можуть бути об’єднані в одне 

провадження, може бути справа про відчуження земельної ділянки. 

Доцільність подання зустрічного позову у такій справі обґрунтовується: 

1) необхідністю забезпечення зустрічного позову про оскарження 

розпорядження суб’єкта владних повноважень про відчуження земельної 

ділянки; 2) можливістю процесуальної економії часу, фізичних зусиль, які 

можуть бути заощаджені як відповідачем та позивачем, так і 

адміністративним судом; 

– взаємопов’язаність предмету (предметів) спору; 

– наявність конфлікту (конфліктів) між одними і тими самими 

суб’єктами, котрий (котрі) виникли з одних і тих самих адміністративно-

правових відносин; 

– вимоги учасників спірних адміністративно-правових відносин 

можуть носити як публічний, так і приватний характер. 

Отже, як ми бачимо, підстави і предмет порушення адміністративної 

справи в суді однакові й взаємопов’язані, з тією лише різницею, що вони є 

передумовами висловлення взаємно-протилежних вимог учасників спірних 

адміністративно-правових відносин й обумовлюють різний зміст їх 

адміністративних позовів. 
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Не слід також забувати про тенденційне збільшення кількості 

законодавчих підстав звернення суб’єктів владних повноважень із 

адміністративним позовом, спрямованим проти приватних осіб. На тлі 

збільшення кількості звернень суб’єктів владних повноважень до 

адміністративних судів із позовами пропорційно збільшується потреба 

захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів від позовних вимог цих 

суб’єктів [14; 15]. 

Досліджуючи проблему зустрічного позову в адміністративному 

процесі, необхідно враховувати, хто саме із суб’єктів права може набувати 

статусу відповідача. Залежно від організаційно-правової форми такого 

суб’єкта у позивача виникатиме чи не виникатиме право на подання 

зустрічного позову. 

КАС України перераховує категорії адміністративних справ із 

зазначенням, хто саме може бути відповідачем в них [64]: 

1) адміністративні справи, порушені за позовами приватних осіб, де 

відповідачем є суб’єкт владних повноважень (п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 17 КАС 

України); 

2) адміністративні справи, де сторонами є суб’єкти владних 

повноважень. Йдеться про компетенційні справи (спори між суб’єктами 

владних повноважень щодо реалізації їхньої компетенції) (п. 3 ч. 2 ст. 17 

КАС України), справи про укладання, виконання, припинення, скасування чи 

визнання нечинними адміністративних договорів (п. 4 ч. 2 ст. 17 КАС 

України). Відповідачем є суб’єкт владних повноважень; 

3) адміністративні справи, порушені за позовами суб’єктів владних 

повноважень щодо приватних осіб, які є відповідачами (п. 5 ч. 2 ст. 17, ч. 4 

ст. 50, ст. 183-1, ст. 183-2 КАС України); 

4) адміністративні справи, порушені за позовами фізичних 

(юридичних) осіб щодо інших фізичних (юридичних) осіб (п. 7 ч. 2 ст. 17 

КАС України). 
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Виходячи із такої класифікації адміністративних справ й завдання 

адміністративного судочинства (ч. 1 ст. 2 КАС України), однозначно можемо 

стверджувати про доцільність подання зустрічного позову приватною 

особою (фізичною особою (юридичною особою) – відповідачем. Подаючи 

зустрічний позов проти суб’єкта владних повноважень, приватна особа таким 

чином захищає свої приватні або публічні права, свободи, інтереси. 

Натомість суб’єкт владних повноважень – відповідач – не може так само, як 

приватна особа зазнавати порушення своїх прав, свобод, інтересів. Тому 

зустрічний позов для такого суб’єкта застосовувати нераціонально. 

Оскільки держава взяла на себе зобов’язання утверджувати й 

забезпечувати права і свободи людини, і вони визначають зміст і 

спрямованість держави (ст. 3 Конституції України), обґрунтованим та 

нагальним видається запровадження в адміністративному процесі 

зустрічного адміністративного позову. Застосування процесуальних способів 

захисту прав відповідача, зокрема подання зустрічного адміністративного 

позову в адміністративному процесі, пропонуємо вважати одним із 

практичних заходів реалізації конституційного положення про 

відповідальність держави перед людиною (ст. 3 Конституції України). За 

результатами поданого зустрічного адміністративного позову суд 

перевірятиме рішення, дії, бездіяльність суб’єкта владних повноважень 

(суб’єкта публічної адміністрації), поновлюватиме, захищатиме суб’єктивні 

права, свободи, інтереси [131, с. 108–109]. 

Також до уваги слід брати й конституційний припис про те, що органи 

державної влади (суб’єкти владних повноважень) зобов’язані діяти на 

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

законами України (ч. 2 ст. 19 Основного Закону). Оскільки законодавчі 

приписи про можливість подання зустрічного позову суб’єктом владних 

повноважень відсутні, й ці суб’єкти не завжди наділені правом звертатися із 

зустрічним позовом до адміністративного суду, відповідно, подання такого 

позову суб’єктом владних повноважень не завжди буде можливим [74]. 
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Разом із тим слід визнати раціональним й обґрунтованим подання 

зустрічного позову суб’єктом владних повноважень щодо приватної особи, 

якщо законом цей суб’єкт відповідним правом наділений. 

На завершення дослідження зустрічного позову зазначимо, що його 

можна охарактеризувати як: спосіб захисту прав відповідача; спосіб 

реалізації обов’язку суб’єкта владних повноважень, покладеного на нього 

законом; спосіб затягування розгляду та вирішення адміністративної справи. 

Застосування в адміністративному процесі зустрічного позову 

сприятиме: 

– повноті встановлення як первісних, так і пов’язаних з ними інших 

обставин справи; 

– запобіганню, виявленню чи припиненню порушення законодавства 

сторонами; 

– заощадженню часу розгляду та вирішення адміністративної справи, 

грошових ресурсів, зусиль та власного часу учасників адміністративного 

процесу; 

− повноцінному захисту й поновленню прав, свобод, інтересів 

учасників спірних адміністративно-правових відносин. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Стратегія поведінки відповідача в адміністративному процесі – це 

прагнення бажаного обсягу і змісту процесуальної й матеріальної 

правосуб’єктності відповідача за результатами розгляду й вирішення 

адміністративної справи. Така стратегія, залежно від чинників, які впливають 

на її зміст, фактичних обставин справи, тактики сторін, може мати 

триваючий характер, а розгляд та вирішення адміністративної справи – 

відбуватися на всіх можливих стадіях адміністративного процесу, із 

застосуванням усіх передбачених КАС України повноважень. 
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2. Стратегія поведінки відповідача в адміністративному процесі може 

бути двоякою, коли існуватиме пріоритетна (пріоритетні) й другорядна 

(другорядні) мета (завдання). 

Пріоритетна мета стратегії поведінки відповідача – не допустити 

задоволення адміністративним судом позовних вимог позивача й прийняття 

відповідної постанови; формування єдиної практики застосування 

матеріального адміністративного законодавства суб’єктами публічної 

адміністрації; уникнення грошових витрат у зв’язку із застосованими 

санкціями чи покладанням зобов’язання. Другорядними можуть бути – 

виправдання відповідача перед суспільством чи його частиною за вчинені дії, 

прийняті рішення, допущену бездіяльність; затягування процесу з метою 

уникнення чи відстрочення покладання на нього судом обов’язку; 

відтермінування сплати боргових грошових сум або грошових сум 

зобов’язального характеру. 

3. До функціональних засобів (прийомів) тактики поведінки 

відповідача в адміністративному процесі належать способи захисту прав 

відповідача, які можуть застосовуватися відповідно до приписів КАС 

України: процесуальні способи захисту прав відповідачів безпосередньої дії 

– заперечення проти позову, зустрічний позов, перегляд та виконання 

судових рішень; процесуальні способи захисту прав відповідачів 

опосередкованої дії – зменшення розміру позовних вимог, відмова від 

адміністративного позову, зміна предмету або підстави позову, примирення 

сторін, презумпція винуватості суб’єкта владних повноважень-позивача, 

принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі, залишення позовної 

заяви без розгляду, закриття провадження у справі. 

4. Формуючи стратегію й тактику, враховуючи передумови захисту в 

адміністративному процесі прав, свобод, інтересів учасників 

адміністративно-правових відносин, до уваги також варто брати й дію 

принципу законності, наявність адміністративного розсуду в суб’єктів 
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публічної адміністрації, існування відповідної адміністративної процедури, 

спеціальні приписи адміністративного законодавства. 

5. Принципами стратегії і тактики поведінки відповідача в 

адміністративному процесі слід визнати: цілеспрямованість, яка полягає у 

тому, що відповідач, реалізуючи надані йому процесуальні права, спростовує 

позовні вимоги позивача, доводить незаконність і необґрунтованість його 

вимог; послідовність – постійне застосування (використання) передбачених 

КАС України способів захисту прав відповідача; заснованість обраної 

стратегії і тактики на нормах матеріального й процесуального права, 

сучасних положеннях юридичної науки, національної судової практики та 

практики Європейського суду з прав людини; постійність обраної стратегії і 

тактики; розсудливість і пропорційність поведінки відповідача. 

6. Дослідження здійснення адміністративного судочинства, практичної 

реалізації приписів адміністративного законодавства суб’єктами владних 

повноважень (суб’єктами публічної адміністрації), аналіз приписів КАС 

України засвідчили, що в адміністративному процесі існують та дієво можуть 

застосовуватися такі види заперечень: матеріальне заперечення; 

процесуальне заперечення; матеріально-процесуальне заперечення. 

7. Примирення сторін – процесуальний спосіб захисту прав 

відповідача, який застосовується за обопільною згодою сторін на будь-якій 

стадії адміністративного процесу й унеможливлює у майбутньому повторні 

посягання на суб’єктивні права, свободи, інтереси відповідача. 

8. Завдяки принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі 

реалізується ще одне завдання адміністративного судочинства – перевірка та 

гарантування законності й обґрунтованості рішень, дій, бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації). 

9. Примирення буде обґрунтованим й законним за сукупної наявності 

таких фактичних обставин: сторони досягли обопільної згоди у їхній 

адміністративній справі; досягаючи примирення, сторони мали відповідну 

адміністративну компетенцію для такого примирення й діяли у межах 
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адміністративного розсуду; адміністративній компетенції та розсуду сторін 

відповідає розсуд адміністративного суду, який розглядає та вирішує справу 

й постановляє ухвалу про закриття провадження на підставі примирення 

сторін; сторони, досягаючи примирення, мають діяти винятково на засадах 

дійсного, вільного і свідомого волевиявлення; умови примирення перевірені 

адміністративним судом й встановлено, що дії сторін не суперечать законові 

й не порушують прав, свобод чи інтересів (ч. 4 ст. 51 КАС України). Під час 

примирення сторін мають дотримуватися (гарантуватися) права, свободи, 

інтереси як сторін, так і інших (третіх) осіб, які безпосередньо чи 

опосередковано перебувають у спірних адміністративно-правових 

відносинах. 

10. Примирення не є абсолютним способом захисту прав відповідача й 

не завжди його доцільно застосовувати; існують такі категорії справ, у яких 

примирення є неприйнятним. Примирення сторін неможливе, якщо має місце 

принаймні одна з таких обставин: 

– існують очевидні порушення законодавства стороною (сторонами), 

проте є потреба забезпечити стабільну, прогнозовану й законну діяльність 

суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації); 

– стороною (сторонами) не дотримано принципу (принципів) права; 

– рішеннями, діями, бездіяльністю відповідача грубо порушені або 

обмежені права, свободи, інтереси позивача, їх учинення обумовило 

притягнення його кримінальної відповідальності, застосування заходів 

кримінально-процесуального характеру. 

11. У зв’язку з об’єктивним існуванням конфліктів публічних й 

приватних інтересів, потребою їх вирішення та задля процесуальної економії 

пропонуємо доповнити КАС України нормою (нормами), які б регулювали 

зустрічний адміністративний позов. 

12. Вихідними передумовами обґрунтованості висновку про 

доцільність й необхідність такого позову є об’єктивно існуючі обставини: 
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– наявні спірні адміністративно-правові відносини, учасники яких 

висловлюють один одному взаємнопротилежні (взаємовиключні) вимоги; 

– відповідачем заявлені такі позовні вимоги, що виходять за межі вимог 

позивача, викладених ним у позові (наявні цілком відмінні предмет і зміст 

позову), а відтак – ці протилежні вимоги не можуть одночасно розглядатися 

адміністративним судом в межах первісного позову; 

– позовні вимоги сторін взаємно виключають одна одну, коли існує 

об’єктивна потреба якомога повніше дослідити правовідносини між 

сторонами, встановити їх права та обов’язки; 

– існує потреба (доцільність) спільного розгляду вимог позивача і 

відповідача, які можуть бути об’єднані в одне провадження, але такі вимоги 

сторін належать до предмета доказування у справі. Прикладом такої справи, 

коли існують спільні вимоги сторін, що можуть бути об’єднані в одне 

провадження, може бути відчуження земельної ділянки. Доцільність подання 

зустрічного позову у такій справі обґрунтовується: 1) необхідністю 

забезпечення зустрічного позову про оскарження розпорядження суб’єкта 

владних повноважень про відчуження земельної ділянки; 2) можливістю 

процесуальної економії часу, фізичних зусиль, які можуть бути заощаджені 

як відповідачем та позивачем, так і адміністративним судом; 

– взаємопов’язаність предмету (предметів) спору; 

– наявність конфлікту (конфліктів) між одними і тими самими 

суб’єктами, котрий (котрі) виникли з одних і тих самих адміністративно-

правових відносин; 

– вимоги учасників спірних адміністративно-правових відносин 

можуть мати як публічний, так і приватний характер. 

13. Оскільки держава взяла на себе зобов’язання утверджувати і 

забезпечувати права і свободи людини, вони визначають зміст і 

спрямованість держави (ст. 3 Конституції України) [74], обґрунтованим і 

нагальним видається запровадження в адміністративному процесі 

зустрічного адміністративного позову. Застосування процесуальних способів 
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захисту прав відповідача (зокрема, подання зустрічного адміністративного 

позову) в адміністративному процесі пропонуємо вважати одним із 

практичних заходів реалізації конституційного положення про 

відповідальність держави перед людиною (ст. 3 Конституції України). За 

результатами поданого зустрічного адміністративного позову суд 

перевірятиме рішення, дії, бездіяльність суб’єкта владних повноважень 

(суб’єкта публічної адміністрації), поновлюватиме, захищатиме суб’єктивні 

права, свободи, інтереси. 
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РОЗДІЛ 3 

СУТНІСТЬ ЗУСТРІЧНОГО ПОЗОВУ 

 

 

3.1. Предмет зустрічного позову 

 

Сутність та зміст зустрічного позову в адміністративному процесі 

подібні до «класичного» позову, передбаченого нормами КАС України. 

Інститут позову в адміністративному процесі виник та еволюціонував майже 

одночасно з адміністративною юстицією. Так, її розвиток пов’язують з 

другою половиною ХVIII століття, однак, попри відносну «молодість» 

адміністративної юстиції порівняно із законодавчою владою, 

самоврядуванням, одразу була однозначно визначена ідея (призначення) 

цього виду юстиції – правовий захист індивіда у відносинах із публічною 

владою [95, с. 1; 16, с. 24–26; 186, с. 127; 198]. 

Природно, що розвиток вчення про адміністративну юстицію дедалі 

більше набував нових форм та змісту, у його структурі почали з’являтися 

нові категорії та конструкції, серед яких і адміністративний позов. Молода 

процесуальна галузь – адміністративний процес – розвивалася під впливом 

процесу старішого, а саме цивільного. 

Так, вказувалося, що сторона, яка розпочинає процес в 

адміністративному суді, так само як і в суді загальному, подає позов. Пошук 

в адміністративному суді захисту від порушення інтересу, який охороняється 

правом, і є сутністю адміністративного процесу. Тож констатується 

подібність адміністративного процесу до процесу цивільного [75, с. 472–473; 

38, с. 6–7]. 

Історично розвиток адміністративного позову почався зі скарги й 

завершився в момент створення в державі адміністративного суду; непросто 

й неоднозначно формувався і розвивався інститут адміністративного позову в 
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Україні. Адміністративний позов відіграє важливе значення в процесі – 

«встановлює» межі судового розгляду, «вказує» суду на право, яке нібито 

порушене. Натомість суд встановлює існування такого права та факт його 

порушення. Обов’язок суду полягає, по-перше, у перевірці фактів і доказів, 

по-друге, у застосуванні до них закону й з’ясування у такий спосіб, чи 

присутній у цій справі інтерес, який охороняється законом [75, с. 472–473, 

476; 44; 26, с. 223–225]. Засобом порушення адміністративно-правового 

спору перед органом адміністративної юстиції – судом загальної юрисдикції 

чи адміністративним судом – однозначно визнається адміністративний позов. 

Скарга у свою чергу сприймалася як засіб захисту порушеного права й 

непередбаченого законом інтересу в порядку підлеглості перед вищим 

начальством [108, с. 62–63; 121, с. 237–238; 33, с. 229–233; 73, с. 357; 208, с. 

13]. 

З часом у структурі позову почали розрізняти такі елементи, як 

предмет, підстава та зміст [11, с. 16–17; 205, с. 114]. 

Досліджуючи історію виникнення та розвиток адміністративного 

процесу та адміністративного позову і його складових, ми, зокрема, 

намагаємося виявити «класичні» закономірності такого позову, з’ясувати 

сутність та призначення його елементів, що в сучасних умовах дістали свого 

закріплення у нормах КАС України, застосовуються у професійному вжитку 

суддями адміністративних судів, сторонами та їх представниками, іншими 

учасниками адміністративного процесу. 

Проаналізувавши одні з перших праць адміністративно-процесуальної 

тематики, нами виявлено, що позов, так само як і майже двісті років тому 

назад, вважався утвореним із таких елементів, як предмет, підстава та зміст. 

Водночас дореволюційні адміністративно-правові й цивільно-процесуальні 

дослідження ще не містили інституту зустрічного позову, який з’явився та 

поволі еволюціонував лише з часом. 

Отже, виникнення, формування та розвиток вчення про 

адміністративний позов, його складові, зокрема про предмет позову (предмет 
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зустрічного позову), відбувалися у межах науки цивільного процесу, його 

теорії й практики. Водночас слід визнати закономірні подібності цивільного 

й адміністративного позовів, їх предметів та підстав виникнення. Безперечно, 

ми не є прихильниками тотального й безпідставного запозичення здобутків 

науки цивільного процесу в адміністративний процес та використання його 

інститутів. Однак саме сутнісна подібність правовідносин, з яких виникає 

позов у цивільному і адміністративному процесах, структура позовів та їх 

процесуальна реалізація дозволяють проводити їх обґрунтоване порівняльне 

дослідження та виокремлення спільних закономірностей. 

Отже, за результатами стислого історичного огляду, у підсумку ми 

можемо говорити, що ретельна розробка й обґрунтування структури позову в 

адміністративному процесі забезпечує сутнісне розуміння теоретико-

прикладного призначення позову [75, с. 476–477, 492; 182, с. 12; 184; 112, 

с. 14]: 

– визначає межі судового розгляду, право і права, які мають бути 

захищені, обумовлює формування переліку фактів і доказів, що їх слід 

встановити, перевірити, зібрати; 

– за наслідками розглянутого адміністративним судом позову, він своїм 

рішенням встановлює межі між повноваженнями суб’єкта владних 

повноважень і правами громадянина, пояснюючи, наскільки обґрунтованим 

та законним було втручання цього суб’єкта в сферу суб’єктивних прав; 

– дозволяє встановити достатність підстав для його практичного 

застосування в адміністративному процесі та нагальність закріплення у КАС 

України. 

Зауважимо, що висновок про можливість подання зустрічного позову 

можна зробити за двох умов (обставин): 

– виходячи із сукупного аналізу предмету, підстав, змісту первісного і 

зустрічного позову; 

– виходячи з оцінки предметів первісного і зустрічного позову. 
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У сучасній процесуальній науці предметом позову визнається 

матеріально-правова вимога позивача до відповідача, щодо якої суд має 

ухвалити рішення. Вимога має бути правового характеру, тобто 

врегульованою нормами матеріального права, а також віднесена законом до 

юрисдикції загальних судів [209, с. 263–264; 32, с. 299; 93, с. 517; 56, с. 301–

304; 69, с. 181; 50, с. 54; 54]. 

Водночас предмети первісного і зустрічного позову мають бути цілком 

різними, «відмінними», й предмет зустрічного позову не може 

«охоплюватися» первісним позовом. Лише за умови «неохоплення», 

«відмінності» виникає підстава для подання зустрічного позову. Водночас 

предмети обох позовів – і первісного, і зустрічного – мають виникати, 

обумовлюватися єдиними підставами – спірними правовідносинами, що мали 

місце між сторонами або були наслідком інших правовідносин за участю 

сторін первісного позову. 

Прикладом обумовленості первісного і зустрічного позову єдиними 

правовідносинами чи правовідносинами, які вже мали між місце між 

сторонами, може бути адміністративна справа за позовом суб’єкта владних 

повноважень про припинення юридичних осіб чи підприємницької діяльності 

фізичних осіб-підприємців у випадках, передбачених законом, чи скасування 

державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької 

діяльності фізичних осіб-підприємців (п. 3 ч. 1 ст. 183-2 КАС України) [74]. 

У відповідь на первісний позов суб’єкта владних повноважень про 

припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи-

підприємця ці особи можуть подати зустрічний позов про зобов’язання цього 

суб’єкта владних повноважень виправити спотворену інформацію в обліку 

платників податків, яка й стала підставою для подання первісного позову. 

Отже, предмет зустрічного позову за своєю природою та змістом є 

подібним до предмету первісного позову, з тією лише відмінністю, що про 

нього заявляє відповідач; він міг би бути предметом позову іншого, 
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самостійного судового провадження й безпосередньо чи опосередковано 

пов’язаний із первісними спірними правовідносинами як підставами позову. 

Таким чином, у одному судовому засіданні в адміністративному суді 

сторони заявляють про абсолютно різні предмети позову – предмети 

первісного і зустрічного позову; в первісному й зустрічному позові сторони 

можуть заявляти одночасно про кілька предметів – два і більше в одному 

позові (первісному або зустрічному). 

Саме наявність спору щодо абсолютно різних предметів позову й дає 

підстави говорити про існування первісного та зустрічного позовів, а також 

доцільність законодавчого закріплення інституту зустрічного позову. 

У чому саме полягає практичне значення предмету зустрічного позову 

та його обґрунтування у позовній заяві? Намагаючись знайти відповідь на це 

запитання, насамперед зупинимося на аналізі сутності предмету позову. 

Предмет позову, хоча й побіжно, але передбачений нормами 

національного й зарубіжного адміністративного процесуального 

законодавства; як такому, чимало уваги йому приділено в працях 

вітчизняних і зарубіжних науковців-правників. 

Так, у різних статтях КАС України передбачаються різноманітні 

категорії, які за своєю суттю можуть становити предмет позову. В одних 

статтях це – узагальнені категорії (наприклад, рішення, дії, бездіяльність – 

ст.ст. 2, 24), в інших – цілком однозначні вияви діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації (ст.ст. 171, 171-1 Кодексу) [64]. 

Законодавець задекларував, що позивач має право до початку судового 

розгляду справи по суті змінити предмет позову, подавши про це письмову 

заяву (ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 137 КАС України). Зважаючи на предмет позову 

оцінюється достатність підстав для відкриття провадження в 

адміністративній справі (ст.ст. 108, 109 КАС України), коли предмет позову 

виступає своєрідним критерієм перевірки допустимості позову [64]. 

Залежно від предмету позову сторони, адміністративний суд, який 

розглядає та вирішує адміністративну справу, здійснюють доказову 
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діяльність, тобто від предмету позову безпосередньо залежать предмет, зміст 

та обсяг доказування. Відповідно до предмету позову формується та 

реалізується процесуальна діяльність сторін, інших учасників 

адміністративного процесу, адміністративного суду, відповідним чином 

розвиваються стадії адміністративного процесу. Наприклад, позивач має 

право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або 

підставу позову (ч. 1 ст. 51 КАС України). На стадії підготовки 

адміністративної справи до судового розгляду суддя може прийняти рішення 

про витребування документів та інших матеріалів, навести необхідні довідки, 

здійснити огляд письмових та речових доказів. На попередньому судовому 

засіданні суд визначає факти, що їх необхідно встановити для вирішення 

спору, а також те, які з них визнаються сторонами, а які належить доказувати 

(ч. 2 ст. 110, ст. 111 КАС України) [64]. 

У сучасній європейській та національній адміністративно-правовій й 

адміністративно-процесуальній науці належні до категорії предмету позову 

елементи дістали достатньо змістовного розкриття та обґрунтування. Так, 

наприклад, І.В. Патерило, Р.В. Миронюк, Д.В. Приймаченко, М.І. Смокович 

визначають форми здійснення повноважень суб’єкта публічної адміністрації 

щодо фізичних (юридичних) осіб через сукупність інструментів діяльності 

такого суб’єкта [117, с. 15, 23–28; 118, с. 198–235; 103; 244, с. 372–402; 43, с. 

340–355; 203, с. 150]: адміністративні акти, адміністративні договори, акти-

дії, неформальні адміністративні дії, акти-плани, приватноправові 

інструменти діяльності публічної адміністрації, неформальна 

адміністративна діяльність. 

Зокрема встановлено, що до інструментів діяльності публічної 

адміністрації належать лише ті, що призводять до правових наслідків – 

виникнення, зміни, припинення адміністративно-правових відносин та 

можуть бути предметом адміністративного позову [117, с. 23]. 

Предмет позову щодо проходження публічної служби, – робить 

висновок М.Й. Цуркан, – може стосуватися рішення керівника державного 
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органу щодо прийняття на публічну службу, грошового утримання, 

притягнення до відповідальності, надання відпустки, результатів атестації, 

переведення на іншу посаду, забезпечення права особи на соціальний захист 

під час проходження служби, звільнення з посади, поновлення на посаді, 

стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування 

шкоди, завданої неправомірним звільненням, тощо [231, с. 192; 187, с. 48]. 

У адміністративно-процесуальному законодавстві Німеччини до 1945 

року адміністративна дія зазвичай розглядалася як припис, розпорядження, 

повідомлення, рішення тощо чи за своїм змістом як дозвіл, заборона, 

встановлення якоїсь обставини. Проте з часом, слідом за наукою 

адміністративного права, як предмет позову в адміністративно-

процесуальному законодавстві починає розглядатися так званий 

адміністративний акт. І хоча в Адміністративно-процесуальному кодексі 

Німеччини (Законі ФРН «Положення про адміністративні суди») більше не 

міститься визначення адміністративного акту, але в § 42 передбачається, що 

[40, с. 8; 195, с. 254, 270]: 

1) поданням позову можна вимагати скасування адміністративного акту 

(позов про оспорювання), а також примушувати до видання 

адміністративного акту, відхиленого або неприйнятого з причини 

бездіяльності адміністративного органу (позов про присудження до 

виконання обов’язку); 

2) якщо законом не встановлено інше, подання позову допускається 

лише у тому випадку, коли позивач заявляє, що його права були порушені 

адміністративним актом, відмовою його прийняття або бездіяльністю 

адміністративного органу. 

Визнано, що, зокрема, предметом позову про оспорювання є первісний 

адміністративний акт у тому вигляді, якого він набув після винесення 

висновку за результатами розгляду заперечення; предметом цього позову 

також є висновок щодо усунення недоліків чи висновок за результатами 
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розгляду заперечення (§ 79 Закону ФРН «Положення про адміністративні 

суди») [51, с. 270]. 

Очевидно, слід погодитися із твердженням німецьких суддів й 

науковців-правників про те, що предметом позову мають бути всі конкретно-

індивідуальні регуляторні заходи, що здійснюють зовнішній правовий вплив. 

Отже, до такого предмету відносять і прості адміністративні дії, і нормативні 

акти, і адміністративні акти [2, с. 115–116]. 

Залежно від предмету позову, як це спостерігається на прикладі 

Німеччини, законодавство передбачає чіткий перелік видів позовів, які 

продумані таким чином, що громадянин має можливість перевірити за 

допомогою адміністративного суду будь-яку форму дій суб’єктів публічної 

адміністрації [2, с. 159; 8, с. 32–34, 50–68; 51, с. 254, 270, 276]. 

Слід визнати слушним такий висновок про значення предмету позову 

та види позовів: завдяки поданню позову може бути створена можливість 

оспорювання якнайбільшої кількості дій адміністративних органів, і в будь-

якому разі – оспорювання тих дій, які, як свідчить досвід, мають найбільший 

потенціал неправомірності й порушення прав. Система видів позовів має 

бути за можливості простою, враховувати незначну обізнаність населення та 

недостатньо сформовану правову інфраструктуру (досудову чи позасудову). 

Також позивач, виступаючи проти держави (представників публічної влади), 

не може відчувати себе безпорадним; держава має усвідомлювати, що 

використання можливостей подання позовів відповідає її власним інтересам, 

оскільки таким чином не лише поліпшується контроль над діями 

адміністративних органів, заснований на принципах верховенства права, а й 

здійснюється ієрархічне регулювання діяльності адміністративних органів [2, 

с. 114–115]. Водночас поширення судового контролю за діяльністю 

адміністративних органів має бути поступовим і обґрунтованим [251, с. 86]. 

У сучасній вітчизняній науці класифікація адміністративних позовів 

також дістала свого обґрунтування та розвитку. Наприклад, О.В. Константий 

дійшов висновку, що в адміністративному судочинстві України 
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функціонально багато в чому реалізовано французьку доктрину 

процесуальних засобів захисту прав фізичних та юридичних осіб у публічно-

правових відносинах. У КАС України визначаються позови: про незаконність 

(екстраординарні) (про скасування та визнання нечинними рішень, зокрема 

нормативно-правових, суб’єктів владних повноважень (п. 1 ч. 4 ст. 105, ч. 11 

ст. 171, абз. 4 ч. 5 ст. 171-1); повної судової юрисдикції (прості) 

(поновлювальні, про стягнення з відповідача коштів на відшкодування 

збитків, завданих його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю (ч. 2 

ст. 21, п. 4 ч. 4 ст. 105, ч. 5 ст. 99); про виконання зупиненої або невчиненої 

дії (п. 5 ч. 4 ст. 105); про застосування репресії (коли суб’єкти владних 

повноважень у передбачених законом випадках (ч. 4 ст. 50) звертаються до 

адміністративного суду для забезпечення накладання певних санкцій на 

учасників відносин господарювання, позбавлення їх у праві здійснювати ту 

чи іншу діяльність, для обмеження тих чи інших свобод громадян, іноземців 

тощо) [72, с. 19]. 

Зрештою, завдяки однозначній ідентифікації предмету зустрічного 

позову та, відповідно, ідентифікації виду позову існує дієва можливість 

знизити потребу в примусовому виконанні судових рішень саме за 

допомогою передбачених видів позову. Наприклад, якщо в КАС України на 

противагу обтяжуючим адміністративним актам передбачити позов про 

оспорювання, то виконання вже не знадобиться. Своїм рішенням 

адміністративний суд самостійно скасовуватиме акт адміністративного 

органу, що оспорюється, а позивач більше не буде обтяжений таким актом [2, 

с. 120; 183, с. 205–217]. 

Отже, відповідаючи на запитання щодо практичного значення 

предмету зустрічного позову, по-перше, впевнено можна говорити про таку 

взаємообумовлюючу закономірну послідовність, як: 1) предмет позову – 

2) вид позову – 3) вид, зміст та наслідки судової перевірки дій суб’єктів 

публічної адміністрації. 



153 

 

По-друге, залежно від предмету зустрічного позову особою обирається 

відповідний вид способу захисту – об’єктивний чи суб’єктивний, а також 

відповідно до виду способу захисту визначаються зміст та межі позовних 

вимог, формуються конкретні позовні вимоги, визначаються зміст та межі 

процесуального розсуду адміністративного суду, зміст та межі доказування у 

справі, підстави та зміст втручання суду в адміністративний розсуд суб’єкта 

публічної адміністрації. 

По-третє, вид предмету зустрічного позову, таким чином, дозволяє 

правильно обрати вид процесуальної поведінки сторін та адміністративного 

суду, раціонально перевірити законність та обґрунтованість прийнятого 

суб’єктом публічної адміністрації адміністративного акту (іншого 

інструменту діяльності), ефективно здійснити захист і поновлення 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів. 

По-четверте, законодавче закріплення предмету зустрічного позову, 

класифікація позовів, їх відповідне наукове обґрунтування 

забезпечуватимуть визначеність і послідовність судового захисту 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів осіб, стабільність судової практики. 

По-п’яте, чітке визначення й розуміння предмету зустрічного позову 

дозволяє гнучко розпоряджатися наданими сторонам процесуальними 

повноваженнями, обираючи відповідний зручний та ефективний спосіб 

захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів. 

По-шосте, чітке уявлення про предмет і вид позову дозволяє зрозуміти 

(спрогнозувати), як рішення суду щодо адміністративного акту чи іншого 

вияву адміністративної діяльності суб’єкта публічної адміністрації буде 

виконуватися, або коли саме судове рішення вважатиметься виконаним. Таке 

наукове обґрунтування наслідків оскарження адміністративного акту (інших 

видів адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації) та 

виконання судового рішення має принципово важливе значення для України, 

зокрема для національної системи адміністративних судів, де відсоток 

виконання судових рішень в адміністративних справах мізерний, а переважна 
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кількість судових рішень, ухвалених в адміністративних справах, 

залишаються невиконаними. 

Здійснивши аналіз наукового розуміння предмету як первісного, так і 

зустрічного позову, його законодавчого врегулювання та врахувавши кращий 

досвід держав із досконалою теорією, практикою та законодавством 

адміністративного судочинства, пропонуємо закріпити у КАС України таку 

класифікацію адміністративних позовів: 

– адміністративний позов про оспорювання; 

– адміністративний позов про примушування до виконання обов’язку; 

– загальний адміністративний позов про виконання обов’язку; 

– загальний адміністративний позов про визнання правовідношення; 

– продовжений адміністративний позов про визнання 

правовідношення; 

– зустрічний адміністративний позов. 

Така класифікація адміністративних позовів не є абсолютно новою ані 

для вітчизняної практики адміністративного процесу, ані для національного 

адміністративного процесуального законодавства. І в практиці розгляду та 

вирішення судами адміністративних справ, і в КАС України мають місце 

адміністративні позови, що за своєю сутністю належать до запропонованої 

класифікації. 

Таким чином, пропонуючи законодавче закріплення вказаної 

класифікації адміністративних позовів, об’єктивно існуючі види 

адміністративних позовів нами лише систематизуються й в упорядкованому 

вигляді пропонуються до використання. 

Зауважимо, що можливість подавати адміністративний позов 

передбачена також і для третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на 

предмет спору. Тому цілком природно, що названі види позовів в практиці 

адміністративного процесу повноцінно можуть бути реалізовані й третіми 

особами, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору. Більш того, 

проблема застосування вказаних видів адміністративного позову третіми 
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особами, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на нашу думку, 

є перспективною, оскільки належної наукової оцінки ані цим видам 

адміністративних позовів, ані участі в адміністративному процесі третіх осіб, 

які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, в сучасній 

адміністративно-процесуальній науці зроблено не було. 

Узагальнивши вияви діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

положення науки й законодавства, адміністративно-процесуального права, 

судову практику в адміністративних справах, можемо зробити висновок, що 

предметом зустрічного позову може бути: 

– адміністративний акт; 

– нормативно-правовий акт; 

– адміністративний договір; 

– адміністративні дії; 

– акт планування; 

– приватноправові інструменти діяльності публічної адміністрації; 

– будь-який інший вияв діяльності суб’єкта публічної адміністрації; 

– бездіяльність суб’єкта публічної адміністрації. 

Предметом зустрічного позову (так само як і первісного позову) 

одночасно може бути як один, так і кілька виявів (форм) здійснення 

повноважень суб’єкта публічної адміністрації, що, відповідно, 

обумовлюватиме збільшення предмету доказування, розширюватиме зміст 

доказової діяльності, кількість процесуальних дій та тривалість розгляду й 

вирішення адміністративної справи. Предмет позову може бути простим або 

складним. 

Показовою адміністративною справою, де присутній множинний 

предмет позову, є, зокрема, адміністративна справа за позовом публічного 

акціонерного товариства до митниці про визнання протиправним рішення, 

скасування картки відмови в прийнятті митної декларації, повернення 

надмірно сплачених платежів. Позивач просив: 1) визнати протиправним 

рішення митниці про визначення митної вартості товарів, 2) визнати 
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протиправним скасування картки відмови в прийнятті митної декларації, 

митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через 

митний кордон України, 3) стягнути з державного бюджету суми надмірно 

сплачених податку на додану вартість та ввізного мита [140]. 

Складний предмет позову також може обумовлювати таке доволі 

поширене в судовій практиці явище, як множинність участі в 

адміністративному процесі осіб − сторін, третіх осіб та співучасть. Слід 

констатувати, що тема множинності й співучасті осіб, які беруть участь у 

справі, є в цілому недослідженою в сучасній науці адміністративного 

процесу, а у КАС України немає жодних однозначних приписів щодо 

сутності та особливостей участі в адміністративній справі кількох суб’єктів. 

Утім складний предмет позову – це не єдина підстава виникнення в 

адміністративному процесі множинності сторін та третіх осіб. Практика 

застосування національного законодавства знає чимало випадків виникнення 

подібних за змістом, суб’єктом та об’єктом правовідносин – наприклад, щодо 

проходження публічної служби, соціальних спорів, доступу до публічної 

інформації. Щодо таких правовідносин подається так званий масовий позов – 

позов різних суб’єктів до одного і того самого суб’єкта владних 

повноважень, щодо одного і того самого рішення, дії, бездіяльності цього 

суб’єкта. 

З міркувань теорії судового процесу, національного адміністративного 

процесуального права та практики розгляду і вирішення адміністративних 

справ судами, законодавче запровадження та використання масового позову 

видається нам цілком закономірним, обґрунтованим та раціональним 

заходом. Так, наприклад, приписи КАС України (ст. 116) дозволяють 

об’єднувати в одне провадження кілька подібних позовних вимог [64]. 

Запровадження в КАС України інституту масового позову сприятиме, 

насамперед, створенню зручних умов для швидкого й дієвого захисту та 

поновлення прав, свобод, інтересів значної кількості учасників спірних 

адміністративно-правових відносин, для швидкого й дієвого розгляду та 
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вирішення адміністративних справ за їх участю. Крім того, можна говорити й 

про процесуальне заощадження часу, витрат та зусиль як учасників 

адміністративної справи, так і адміністративного суду, який розглядає та 

вирішує адміністративну справу. 

Отже, зважаючи на так званий складний предмет позову, можна 

говорити про такі об’єктивно існуючі форми кількісної участі суб’єктів в 

адміністративному процесі: 

− множинність сторін, третіх осіб; 

− співучасть сторін. 

Отже, предмет зустрічного позову, так само як і предмет первісного 

позову – це завжди вияв (вияви) активності або бездіяльність суб’єкта 

публічної адміністрації, внаслідок яких, на переконання суб’єкта, порушено 

його права, свободи та інтереси. Такі вияви активності чи бездіяльності 

суб’єкта публічної адміністрації або передували спірним правовідносинам, 

або були їх наслідком. 

 

 

3.2. Підстави зустрічного позову 

 

Розпочинаючи дослідження підстав зустрічного позову, слід виходити 

із загального вчення про підстави позову, враховувати праці, присвячені 

теорії процесуального права. Так, у сучасній науковій літературі підставою 

адміністративного позову (позову) визнаються правовідносини, обставини 

(юридичні факти) і норми права, які у своїй сукупності дають право особі 

звернутися до суду з вимогами до іншої особи. Подібно до предмету позову, 

його підстава має практичне значення, оскільки допомагає визначити 

тотожність позову. Повторне подання адміністративного позову тими самими 

сторонами, з тих самих підстав і з того самого предмету, якщо його вже 

розглядав суд, згідно з правилами судового процесу є неприпустимим. В 

адміністративному судочинстві фізичну чи юридичну особу, яка не є 
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суб’єктом владних повноважень, не змушують обов’язково зазначати у 

позовній заяві правову підставу її вимог, тобто конкретну норму права. 

Достатньо зазначити, яке суб’єктивне право, свободу чи інтерес особа вважає 

порушеними [114, с. 292–293; 31, с. 403; 70, с. 259–261; 153, с. 537]. 

Очевидно, і з цим важко не погодитися, що підстави адміністративного 

позову (адміністративно-правові відносини), передумови права на звернення 

до суду за судовим захистом мають свої особливості й зміст [251, с. 58–59, 

74–76]. 

Підстава позову є елементом матеріально-правової вимоги позивача, 

яка закріплена у позовній заяві; така підстава є предметом повноважень 

позивача. Так, позивач має право до початку судового розгляду справи по 

суті змінити підставу позову, подавши письмову заяву (ч. 1 ст. 51 КАС 

України). Законодавець однозначно встановив, що у позовній заяві мають 

вказуватися обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (п. 4 ч. 1 

ст. 106 КАС України). 

Підстави адміністративного позову (зустрічного адміністративного 

позову) чітко виписані й у нормах адміністративних процесуальних кодексів 

інших країн, зокрема Азербайджанської Республіки, Вірменії, Болгарії, 

Німеччини, Грузії, Латвії, Литовської Республіки, Нідерландів, Естонської 

Республіки. 

У ст. 35 «Допустимість позову» Адміністративно-процесуального 

кодексу Азербайджанської Республіки передбачено, що якщо у позовній 

заяві обґрунтовується прийняття чи відмова від прийняття адміністративного 

акту чи порушення у результаті дії чи бездіяльності адміністративного 

органу прав і охоронюваних законом інтересів позивача, позов про 

оспорювання, при примушування, про виконання обов’язків чи про 

утримання від здійснення певних дій вважається допустимим. У позовній 

заяві можуть бути вказані: факти, якими позивач обґрунтовує власні вимоги 

й інші засоби доказування; обставини, які вказують на необхідність 

прийняття очікуваного позивачем адміністративного акту; інші відомості, 
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необхідні для правильного вирішення спору й клопотання позивача [195, с. 

27, 31]. 

Наприклад, § 82 Адміністративно-процесуального кодексу Німеччини 

передбачено, що у позовній заяві, крім позивача, відповідача й предмету 

позовної вимоги, мають бути також вказані факти й докази, які слугують 

обґрунтуванням позову, розпорядження, яке оспорюється [195, с. 273]. 

Отже, оцінюючи підстави позову, може йтися про їх теоретико-наукову 

оцінку, законодавче закріплення та практичне застосування. Досліджуючи 

підстави позову, слід не лише розкрити їхню сутність, а й визначити їх 

співвідношення з підставами зустрічного позову. 

Правовідносини як підстава зустрічного позову можуть бути ті самі, що 

і підстава первісного позову, або можуть виникати як похідні правовідносини 

щодо первісних спірних правовідносин. Отже, підставою зустрічного позову 

можуть бути: 

1) правовідносини, які передували правовідносинам, що є підставою 

первісного позову, – наприклад, обробка органами державної фіскальної 

служби інформації про платника податку та вимога цих органів про сплату 

боргового зобов’язання таким платником; 

2) правовідносини, які також є й підставою первісного позову; 

3) правовідносини, що є результатом (наслідком) правовідносин, які 

були підставами первісного позову. 

Оскільки між сторонами об’єктивно можуть виникати кілька 

взаємопов’язаних (взаємообумовлюючих) правовідносин, або в одних і тих 

самих правовідносинах можуть бути кілька предметів позову (наприклад, 

картка відмови й рішення митного органу; процедура перевірки і податкове 

повідомлення-рішення), закономірним і обґрунтованим видається висновок 

про можливість існування зустрічного позову в адміністративному процесі. 

Бачимо, що принципових відмінностей між підставами первісного і 

зустрічного позову немає, оскільки ці підстави є одним і тим самим 
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матеріально-правовим явищем; одні й ті самі відносини можуть обумовити 

виникнення двосторонніх взаємних претензій, вимог. 

У теорії права визнано, що суб’єкти права мають можливість 

реалізовувати свої права та обов’язки як у відносинах з іншими особами, так 

і поза ними. Одним із способів реалізації норм права є виникнення 

правовідносин – суспільних відносин, урегульованих правом, учасники яких 

є носіями суб’єктивних прав та обов’язків [213, с. 231; 30, с. 13]. 

Саме ознаки правовідносин і дають можливість робити однозначний 

висновок про визнання цих відносин підставами позову [213, с. 231–232; 39, 

с. 365–366; 210, с. 80–83; 92, с. 47; 237, с. 370]: 

– це суспільні відносини, які сформувалися між людьми та їх 

об’єднаннями; 

– це вольові відносини, які передбачають щонайменше волевиявлення 

однієї зі сторін; 

– ці відносини виникають щодо блага, цінності; 

– це відносини, що виникають, змінюються та припиняються на 

підставі норм і принципів права; 

– суб’єкти правовідносин пов’язані між собою суб’єктивними правами 

та юридичними обов’язками; 

– правовідносини становлять собою індивідуалізовані та 

конкретизовані зв’язки. 

Водночас у контексті дослідження теми підстав позову, сутності та 

особливостей правовідносин принципово важливо звернути увагу на дві 

обставини. 

По-перше, підставами адміністративного позову вважатимуться не 

будь-які правовідносини, а лише ті, що за своєю природою є 

адміністративно-правовими. Відповідне застереження передбачене у нормах 

КАС України (ч. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 17) та численних роз’ясненнях Вищого 

адміністративного суду України [172; 168]. 
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По-друге, правовідносини як підстава позову мають бути дійсними, а 

не уявними; помилка щодо визначення дійсного учасника чи існування 

спірних правовідносин за участю конкретних учасників неминуче 

обумовлюватиме настання негативних матеріально-процесуальних наслідків 

– відмова відкрити провадження в адміністративній справі, здійснити 

адміністративне судочинство та здійснити захист суб’єктивних прав, свобод, 

інтересів конкретної особи. 

Так, суд першої інстанції, встановивши, що з адміністративним 

позовом звернулася не та особа, якій належить право вимоги, або не до тієї 

особи, яка має відповідати за адміністративним позовом, за згодою позивача 

може допустити заміну первісного позивача або відповідача належним 

позивачем або відповідачем (ч. 1 ст. 52 КАС України) [64]. 

Не вважатимуться підставами позову й ті правовідносини, котрі, хоча і 

є адміністративно-правовими за своєю природою, але щодо яких зроблено 

спеціальне застереження у національному законодавстві. Так, згідно з 

приписами Цивільного процесуального кодексу України, Господарського 

процесуального кодексу України рішення, дії, бездіяльність державного 

виконавця оскаржуються до загального чи господарського суду за приписами 

цих кодексів, а не КАС України. 

Зокрема, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ роз’яснив, що юрисдикційність розгляду скарг на 

рішення, дії та бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи 

державної виконавчої служби залежить від спеціалізації суду, який ухвалив 

рішення, що має примусово виконуватися органами державної виконавчої 

служби. У порядку цивільного судочинства скарги на рішення, дії та 

бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної 

виконавчої служби мають розглядатися, якщо виконується рішення суду 

загальної юрисдикції, ухвалене відповідно до ст. 383 Цивільного 

процесуального кодексу України [174; 230; 170]. 
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Також звертається увага на те, що скарги на рішення, дії та 

бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної 

виконавчої служби під час виконання судових рішень, ухвалених 

господарським судом відповідно до Господарського процесуального кодексу 

України, мають розглядатися господарськими судами (ст. 121-2 

Господарського процесуального кодексу України) [174; 29; 170]. 

Наприклад, згідно із Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, 

зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом 

України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абз. 2 ч. 2 

ст. 12 названого Закону (ч. 6 ст. 6 Закону) [172]. 

Таким чином, слід визнати, що описані у КАС України 

адміністративно-правові відносини (зокрема, у ст.ст. 2, 17) неточно 

позначають відносини, що можуть бути підставою для адміністративного 

позову (зустрічного адміністративного позову). По-перше, у національному 

законодавстві містяться винятки із випадків, коли відносини повноцінно 

можуть визнаватися адміністративно-правовими. По-друге, сучасні 

адміністративно-правові відносини збагачені принципово новими видами 

відносин (наприклад, щодо доступу до публічної інформації), які не завжди 

однозначно ідентифікуються саме як адміністративно-правові. Цьому, як 

видається, є дві причини: 1) незавершеність розвитку сучасної науки 

адміністративного права, яка не завжди готова обґрунтувати та описати 

принципово нові види адміністративно-правових відносин; 2) стрімкий 

розвиток сучасних правовідносин, поява нових видів відносин, які 

регулюються різними нормами права. 

Відповідно, можна стверджувати, що сутність підстав 

адміністративного позову (зустрічного адміністративного позову), які мають, 

насамперед, адміністративно-правову природу, має описуватися із 

використанням здобутків сучасного адміністративного права. 
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Отже, для визнання відносин підставами позову важливо, щоб вони 

відповідали таким якостям: 

1) такі відносини мають бути правового характеру, тобто урегульовані 

нормами права; 

2) правовідносини мають бути дійсними, а не уявними; саме сторони 

адміністративної справи мають бути учасниками спірних правовідносин; 

3) правовідносини мають бути адміністративними. 

Крім теоретико-наукової сутності, правовідносини як підстави позову 

мають своє законодавче закріплення та дістають реалізації на практиці. 

Зокрема, ч. 2 ст. 2 КАС України передбачено, що в адміністративному 

судочинстві захищаються права, свободи, інтереси осіб, які перебувають у 

публічно-правових відносинах [64]. 

Модель публічно-правових відносин як підстава позову, використана 

для визначення юрисдикції адміністративних судів, реалізована у переліку 

адміністративних справ, передбачених ч. 2 ст. 17 КАС України, та 

класифікаторі адміністративних справ. Так, Рада суддів адміністративних 

судів України роз’яснила, що Класифікатор категорій адміністративних 

справ має важливе значення для організації адміністративного судочинства. 

На його підставі визначається спеціалізація суддів (судових палат) 

адміністративних судів із розгляду справ, розподіляються справи між 

суддями, ведеться звітність судів про судовий розгляд справ, здійснюється 

систематизація та узагальнення судової практики, визначаються 

навантаження на суддів та складність справ, спеціалізація суддів із надання 

методичної допомоги суддям судів нижчого рівня тощо. В основу 

класифікації категорій адміністративних справ можуть покладатися такі 

класифікаційні ознаки: предмет оскарження (індивідуальний акт, 

нормативний акт, адміністративний договір); зміст спірних відносин; вид 

суб’єкта владних повноважень – сторони судового процесу; предмет захисту 

[59; 100]. 
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Неодноразово щодо сутності публічно-правових відносин як підстави 

позову також висловлювався і Вищий адміністративний суд України [168; 

172; 163; 162; 167; 176]. 

Зокрема, Вищим адміністративним судом України на підставі аналізу 

та синтезу норм КАС України, Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» зроблено висновок, що будь-які спори про оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації, які виникають у 

правовідносинах, урегульованих Законом України «Про доступ до публічної 

інформації», належать до юрисдикції адміністративних судів [172]. 

Вирішуючи питання про визначення юрисдикції адміністративних 

судів щодо вирішення адміністративних справ, суди мають враховувати, що 

КАС України встановлює такі правила відмежування адміністративної 

юрисдикції від інших видів юрисдикції [168]: 

– понятійно-функціональне, тобто визначення адміністративної справи, 

яке наведене у п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України; 

– визначення видів публічних правовідносин (управлінські 

правовідносини та правовідносини, пов’язані з публічним формуванням 

суб’єкта владних повноважень), зазначених у ч. 1 ст. 17 КАС України; 

– встановлення переліку публічно-правових спорів, що підпадають під 

юрисдикцію адміністративних судів (ч. 2 ст. 17 КАС України); 

– встановлення переліку публічно-правових справ, що не належать до 

предмета адміністративної юрисдикції (ч. 3 ст. 17 КАС України). 

Однак слід констатувати, що проблема точного визначення підстав 

позову, природи публічно-правових (адміністративно-правових) відносин, 

належних до юрисдикції адміністративних судів, на сьогодні остаточно не 

вирішена і як і раніше потребує наукового обґрунтування та розкриття. 

Нагальним лишається чітке й однозначне визначення адміністративно-

правових відносин, їх ознак, суб’єктів та складових. Вважаємо, що такими 

правовідносинами, зокрема, є: 
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– відносини, у яких фізичні особи, юридичні особи, суб’єкт владних 

повноважень (суб’єкт публічної адміністрації) на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України 

(ст. 19 Конституції України), реалізують повноваження у сфері публічного 

адміністрування [74]; 

– відносини, у яких фізичні особи, юридичні особи, суб’єкт владних 

повноважень (суб’єкт публічної адміністрації) прагнуть реалізації публічного 

інтересу. 

Очевидно, що вже давно настав час відмовитися від тлумачення 

адміністративного права як «управлінського» права, наповненого поняттями, 

категоріями та конструкціями, які були обґрунтовані ще представниками 

радянського адміністративного права. Така «управлінська» інтерпретація цієї 

галузі права не відповідає ані об’єктивній дійсності функціонування 

суб’єктів публічної адміністрації, ані приписам сучасного національного 

законодавства, ані потребам як суспільства в цілому, так і його окремих 

учасників, зокрема. Скоріше, має йтися про адміністративне право, що 

описуватиме правила поведінки фізичних (юридичних) осіб, суб’єктів 

владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації) щодо реалізації 

цими особами їх прав, свобод, інтересів, умови реалізації суб’єктивних прав, 

свобод, інтересів. 

Сучасні адміністративно-правові відносини – це вже не обов’язково 

відносини «влади і підпорядкування», а й різноманітні договірні, 

«горизонтальні» правовідносини – відносини взаємодії, відносини щодо 

укладання, виконання та припинення адміністративних договорів, відносини, 

що виникають у зв’язку із застосуванням приватно-правових інструментів 

діяльності публічної адміністрації, відносини щодо організації та 

функціонування саморегулівних професій та інших суб’єктів (наприклад, 

громадські об’єднання, колективні утворення без статусу юридичної особи, 

самоврядні утворення). 
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Отже, спірні адміністративно-правові відносини є однією, проте не 

єдиною підставою для подання позову. Аналізу мають піддаватися й інші 

фактичні та юридичні обставини справи, які також є своєрідним виявом 

права. Такими обставинами є юридичні факти, дії та бездіяльність суб’єкта 

владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації). Наука сьогодні 

особливо виразно віддзеркалює зміни у практиці публічно-адміністративної 

діяльності; великими викликами, зокрема, є так звані кооперація та 

неформальність, тому вчення про форми права не може обмежуватися лише 

такими формами, як адміністративний акт та адміністративний договір. 

Відзначається існування великої групи адміністративних приписів, які 

характеризуються своєю диференційованою зобов’язальною силою [244, с. 

371–372, 377, 402–405]. 

Наприклад, Одеським окружним адміністративним судом розглянуто 

справу за адміністративним позовом публічного акціонерного товариства до 

Державної реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції 

Одеської області, державних реєстраторів про скасування рішень державного 

реєстратора, зобов’язання вчинити певні дії. 

Зокрема, позивач просив [147]: 

1) скасувати рішення державного реєстратора щодо виключення з 

реєстру заборон відчуження запису про заборону відчуження об’єкта 

нерухомості як предмета іпотеки; 

2) зобов’язати реєстраційну службу внести до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно запис про заборону відчуження об’єкту. 

Як нами вже вказувалося, подаючи адміністративний позов (зустрічний 

адміністративний позов), принципово враховувати, що під захист 

адміністративних судів підпадають лише ті відносини, які урегульовані 

нормами права й, відповідно, є правовідносинами. Такий висновок 

обумовлюється конституційним приписом про те, що юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі (ст. 124 

Конституції України). 
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Конституційний Суд України роз’яснив, що положення про поширення 

юрисдикції судів на всі правовідносини, які виникають у державі, означає, 

що до юрисдикції Конституційного Суду України та судів загальної 

юрисдикції віднесено, відповідно до їх повноважень, вирішення питань, що 

мають правовий характер [192]. 

Конституційний припис про поширюваність юрисдикції судів 

винятково на правовідносини, таким чином, адресується і судам, і учасникам 

спірних правовідносин. Пленумом Верховного Суду України розтлумачено, 

що Конституцією України кожній людині гарантовано право звернутися до 

суду для захисту своїх конституційних прав і свобод. Конституція України 

має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії. Це зобов’язує 

суди при розгляді конкретних справ керуватися насамперед нормами 

Основного Закону [165]. 

Законодавець задекларував, що КАС України визначає юрисдикцію, 

повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних 

справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення 

адміністративного судочинства (ст. 1 КАС України). Відповідно, відмова 

суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до 

чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі 

ст. 64 Конституції України не може бути обмежене [190]. 

Отже, подаючи адміністративний позов (зустрічний адміністративний 

позов), належить, по-перше, усвідомлювати, що вимога, звернута через 

адміністративний суд до відповідача, має бути правового характеру й 

ґрунтуватися на нормах матеріального права. По-друге, подання 

адміністративного позову (зустрічного адміністративного позову) до 

адміністративного суду має здійснюватися відповідно до приписів (правил) 

КАС України. 

Таким чином, зустрічний позов має ґрунтуватися на нормах як 

матеріального, так і процесуального законодавства. Якщо брати до уваги те, 

що суб’єкти владних повноважень (суб’єкти публічної адміністрації) наділені 
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правом звертатися із адміністративними позовами до суду щодо приватних 

фізичних (юридичних) осіб винятково у випадках, передбачених 

національним законодавством (наприклад, згідно з ч. 4 ст. 50 КАС України), 

можна констатувати, що для суб’єктів владних повноважень (суб’єктів 

публічної адміністрації), на відміну від приватних осіб, передбачено 

«суворі», безальтернативні законодавчі підстави позову до адміністративного 

суду (ст.ст. 19, 113, 118, 120 Конституції України) [74; 64; 193]. 

Так, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституції та законами України (ст. 8 Конституції 

України). 

Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об’єднання, 

юридичні особи, які не є суб’єктами владних повноважень, можуть бути 

відповідачами лише за адміністративним позовом суб’єкта владних 

повноважень (ч. 1 ст. 50 КАС України) [64; 63, с. 132]: 

1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї 

діяльності об’єднання громадян; 

2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян; 

3) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з 

України; 

4) про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, 

мітинги, походи, демонстрації тощо); 

5) в інших випадках, передбачених законом. 

Такі законодавчі підстави позову суб’єктів владних повноважень 

(суб’єктів публічної адміністрації) є, зокрема, тими випадками, коли вже у 

приватної особи з’являються підстави для подання зустрічного 

адміністративного позову. 

Натомість для приватних осіб передбачені менш «суворі» законодавчі 

підстави – звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод 
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людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України 

гарантується (ст. 8 Конституції України) [74]. 

Узагальнюючи проаналізовані підстави позову (зустрічного позову) 

(спірні адміністративно-правові відносини, юридичний факт, дії, 

бездіяльність й норми матеріального та процесуального права), зазначимо, 

що вони можуть бути класифіковані на дві основні групи: 

– підстави позову фактичного характеру – спірні адміністративно-

правові відносини, юридичний факт; 

– підстави позову правового характеру – норми матеріального та 

процесуального права. 

Для обґрунтованості й законності подання зустрічного позову до 

адміністративного суду одночасно наявними мають бути підстави позову 

обох груп; відсутність однієї із таких підстав унеможливлює законність і 

обґрунтованість звернення до адміністративного суду за захистом 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів. 

Визначення підстав зустрічного позову пропонуємо здійснювати у 

такій послідовності: 

1) слід встановити, чи є спірні відносини такими, що врегульовані 

нормами права; 

2) слід визначити, чи є спірні правовідносини адміністративними; 

3) слід визначити, чи дійсно сторони перебували у спірних 

адміністративно-правових відносинах; 

4) слід визначити, чи є спірні адміністративно-правові відносини 

іншими, новими, відмінними чи взаємопов’язаними із первісними спірними 

адміністративно-правовими відносинами. 

Отже, підсумовуючи сутність та особливості підстав зустрічного 

позову, ми дійшли таких висновків: 

– теоретико-науковий аналіз підстав зустрічного позову, оцінка їх 

законодавчого закріплення та практичне застосування засвідчили, що 

визначення підстав позову дозволяє встановити обґрунтованість звернення 
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до адміністративного суду із позовом, відкриття провадження в 

адміністративній справі та здійснення адміністративного судочинства; 

визначити наявність чи відсутність адміністративної юрисдикції; 

– завдяки аналізу підстав зустрічного позову існує можливість 

встановити унікальність зверненої до адміністративного суду матеріально-

правової вимоги; 

– підставами зустрічного позову можуть бути: правовідносини спірного 

характеру, які насправді мали місце між сторонами; юридичний факт 

(факти); норми матеріального й процесуального права, якими позивач 

обґрунтовує своє звернення до адміністративного суду за захистом, 

поновленням чи визнанням суб’єктивних прав, свобод, інтересів. Отже, 

підстави зустрічного позову можуть бути як фактичного, так і правового 

характеру; 

– підстави зустрічного позову та підстави первісного позову сторін 

можуть бути як різними, що обумовлює можливість розгляду зустрічного 

позову в новому самостійному провадженні, так і тими самими; 

– для відкриття провадження в адміністративній справі та прийняття 

адміністративним судом постанови на користь позивача підстави зустрічного 

позову мають бути повно, послідовно та об’єктивно викладені у позовній 

заяві; 

– за сукупністю підстав позову можна встановити наявність або 

відсутність достатності підстав подання зустрічного адміністративного 

позову. 

 

 

3.3. Зміст зустрічного позову 

 

З’ясувавши предмет зустрічного позову, обґрунтувавши подання 

позовної заяви та зазначивши підстави позову, заявник має сформулювати 

його зміст, викласти свої вимоги до відповідача. 
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Враховуючи здійснене дослідження предмету та підстав позову, слід 

погодитися з висновком, що адміністративний позов є вимогою, що 

ґрунтується на фактах, про захист та поновлення прав, свобод чи 

охоронюваних законом інтересів; адміністративним позовом визнається 

спірна правова вимога позивача про захист суб’єктивних прав і законних 

інтересів до суб’єкта владних повноважень у випадках, передбачених 

законом, до інших осіб, до яких звернена вимога, що випливає з публічно-

правових відносин, ґрунтується на юридичних фактах і подана до 

адміністративного суду для розгляду і вирішення у встановленому 

законодавством процесуальному порядку [46, с. 182; 48, с. 10; 45, с. 77; 34, с. 

260]. 

Попри розвиненість учення про позов у цивільному процесуальному 

праві, проблема поняття, елементів, зокрема змісту, адміністративного 

позову, зустрічного адміністративного позову лишається остаточно 

невирішеною, тривають дискусії щодо змісту та особливостей тлумачення 

цих адміністративно-процесуальних категорій. Так, деякими сучасними 

науковцями ставиться під сумнів доцільність аналізу змісту 

адміністративного позову, оскільки предмет і зміст закріплені законодавцем 

в одному й тому самому переліку вимог, передбачених ст. 105 КАС України. 

Тому висловлюється думка про те, що саме предмет та підстава 

адміністративного позову утворюють його зміст і мають вирішальне 

значення для індивідуалізації та розгляду справи по суті [54, с. 98]. 

Натомість, обґрунтовуючи існування у структурі адміністративного 

позову такого елементу, як зміст, інші науковці виходять з того, що позов є 

вимогою позивача до відповідача, звернутою через суд. За такого розуміння 

адміністративний позов відображає й вимогу особи до суб’єкта владних 

повноважень, і вимогу до суду про захист прав особи у відносинах із 

суб’єктом владних повноважень. Наприклад, громадянин отримав відмову 

органу Пенсійного фонду України щодо перерахунку пенсії. Він звертається 

до адміністративного суду з позовом про скасування рішення суб’єкта 
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владних повноважень, яким відмовлено у перерахунку, і зобов’язання 

здійснити перерахунок. Предметом цього адміністративного позову будуть 

вимоги про скасування рішення і зобов’язання здійснити перерахунок, а 

змістом – вимога про повернення перерахунку [97, с. 96–97]. 

Для судової практики в адміністративних справах притаманним є 

подання клопотання про судовий захист суб’єктивних прав та застосування 

такого захисту адміністративними судами; тобто у практиці 

адміністративного судочинства зміст адміністративного позову постійно 

реалізується. Так, до Київського районного суду міста Сімферополя з 

адміністративним позовом до Управління праці та соціального захисту 

населення Київської районної ради міста Сімферополя звернулася особа з 

проханням зобов’язати відповідача здійснити перерахунок і виплатити суму 

щорічної допомоги на оздоровлення. Судом позов задоволено, а Управління 

праці та соціального захисту населення Київської районної ради міста 

Сімферополя зобов’язано нарахувати та виплатити позивачеві щорічну 

допомогу на оздоровлення [145]. 

Отже, змістом адміністративного позову (зустрічного 

адміністративного позову) є той вид судового захисту, для отримання якого 

позивач і звертається до суду. Наприклад, відповідно до ст. 162 та ч. 8 ст. 171 

КАС України позивач має право звернутися до адміністративного суду з 

адміністративним позовом про визнання рішень суб’єктів владних 

повноважень чи окремих їх положень, дій чи бездіяльності нечинними, про 

спонукання до виконання зупиненої чи невчиненої дії, зобов’язання 

відповідача щодо утримання від вчинення певних дій, стягнення з 

відповідача коштів, тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї 

діяльності об’єднання громадян, примусовий розпуск (ліквідацію), 

примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України, 

про визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не 

відповідає правовому акту вищої юридичної сили повністю або в окремій 

його частині [6, с. 188; 70, с. 262; 36]. 
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Досліджуючи теоретичні, адміністративно-правові і практичні 

особливості правового регулювання розгляду судами та іншими органами 

виборчих спорів, М.І. Смокович доходить висновку, що адміністративні суди 

при вирішенні виборчих конфліктів мають не лише обирати спосіб 

поновлення порушених прав, передбачений законодавством, а й керуючись 

принципом верховенства права, обирати інший спосіб, який би забезпечував 

поновлення виборчих прав позивача [204, с. 469]. 

Зміст позову безпосередньо відтворено, зокрема, у ст.ст. 105, 162 КАС 

України. Так, адміністративний позов може містити вимоги про: 

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта 

владних повноважень повністю або його окремих положень; 2) зобов’язання 

відповідача – суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити 

певні дії; 3) зобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень 

утриматися від учинення певних дій; 4) стягнення з відповідача – суб’єкта 

владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його 

незаконним рішенням, дією або бездіяльністю; 5) виконання зупиненої чи 

невчиненої дії; 6) встановлення наявності чи відсутності компетенції 

(повноважень) суб’єкта владних повноважень; 7) примусове відчуження 

земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з 

мотивів суспільної необхідності (ч. 4 ст. 105 КАС України) [74]. 

Статтею 162 КАС України передбачено такі повноваження 

адміністративного суду щодо змісту позову: 1) визнати протиправними 

рішення суб’єкта владних повноважень чи окремі його положення, дії чи 

бездіяльність; прийняти рішення про скасування або визнання нечинним 

рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення 

чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення; 

2) зобов’язати відповідача вчинити певні дії; 3) зобов’язати відповідача 

утриматися від учинення певних дій; 4) стягнути з відповідача кошти; 

5) тимчасово заборонити (зупинити) окремі види або всю діяльність 

об’єднання громадян; 6) примусово розпустити (ліквідувати) об’єднання 
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громадян; 7) примусово видворити іноземця чи особу без громадянства за 

межі України; 8) визнати наявність чи відсутність компетенції (повноважень) 

суб’єкта владних повноважень. 

Суд може прийняти іншу постанову, якою б захищалися суб’єктивні 

права, свободи, інтереси у сфері публічно-правових відносин від порушень 

суб’єктів владних повноважень [64]. 

Отже, слід констатувати взаємозалежність підстав, предмету та змісту 

позову; попри формалізоване описання у КАС України можливих видів 

змісту позову, допускається також застосування інших способів захисту й 

поновлення суб’єктивних прав, свобод, інтересів, які безпосередньо цим 

Кодексом не передбачені. 

З огляду на кореспондуючий взаємозв’язок ст. 105 і ст. 162 КАС 

України щодо змісту позову, важливо враховувати те, що цей зміст має 

відповідати обом статтям Кодексу. Тобто зміст позову, передбачений ст. 105 

КАС України, має відповідати положенням ст. 162 КАС України. Й таку 

взаємозалежність має насамперед враховувати позивач, оскільки 

невідповідність його позовних вимог (способу судового захисту) приписам 

КАС України унеможливлюватиме їх задоволення адміністративним судом. 

Відповідність змісту позову (способу судового захисту) 

повноваженням адміністративного суду при вирішенні справи слід визнати 

передумовою для відкриття провадження в адміністративній справі, 

успішного розгляду й вирішення цієї справи по суті та захисту публічних 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів. 

Нами було доведено, що предмет та підстави зустрічного позову 

принципово відрізняються від предмету й підстав первісного позову. 

Внаслідок такої об’єктивної закономірності цілком відмінними будуть зміст 

первісного і зустрічного адміністративного позову. Обґрунтовуючи зміст 

зустрічного позову, до уваги слід брати те, наскільки цей зміст відповідає 

предмету й підставам зустрічного позову, закономірно взаємопов’язаний із 

ними. 
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Проаналізувавши наукові дослідження сутності позову та його 

складових, положення національного адміністративного процесуального 

законодавства та судову практику в адміністративних справах, можемо із 

упевненістю заявити про об’єктивне існування змісту адміністративного 

позову (зустрічного адміністративного позову), його подальше наукове 

розроблення й обґрунтування та практичне втілення. 

Як видається, зміст адміністративного позову (зустрічного 

адміністративного позову) становить собою спосіб судового захисту 

суб’єктивних прав, свобод, за яким звертається позивач (відповідач) та який 

(спосіб) може бути застосований адміністративним судом. 

Визначення змісту зустрічного позову та реакція на нього 

адміністративного суду ускладнюється також можливістю адміністративного 

суду виходити за межі позовних вимог, втручатися у розсуд суб’єкта владних 

повноважень (суб’єкта публічної адміністрації). Так, у ч.ч. 2, 4 ст. 11 КАС 

України передбачено, що суд може вийти за межі позовних вимог для 

повного захисту прав, свобод та інтересів сторін, третіх осіб, про захист яких 

вони просять; суд вживає передбачених законом заходів, необхідних для 

з’ясування всіх обставин у справі, зокрема щодо виявлення та витребування 

доказів з власної ініціативи [64; 65, с. 87–88]. 

Слід погодитися з тим, що принцип офіційного з’ясування всіх 

обставин у справі (принцип офіційності) є особливим галузевим принципом 

адміністративного судочинства. Його сутність полягає в активній ролі суду і 

за своїм змістом дістає вияв у адміністративному судочинстві як обмеження 

принципу класичної змагальності сторін та класичного підходу до 

диспозитивності; принцип офіційності визнається як розшуковий або 

інквізиційний [241]. 

Отже, розгляд та вирішення адміністративних справ судами, захист та 

поновлення суб’єктивних прав, свобод, інтересів відбуваються у межах 

процесуального розсуду. Такий розсуд обумовлений процесуальними 

повноваженнями, передбаченими КАС України, принципом офіційного 
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з’ясування всіх обставин у справі, фактичними обставинами адміністративної 

справи й приписами матеріального законодавства. Цілком закономірно, що 

зміст зустрічного позову, його оцінка також реалізуються у межах 

процесуального розсуду адміністративного суду. 

Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі також наділяє 

адміністративний суд, який розглядає та вирішує адміністративну справу, 

правом обирати ті способи судового захисту, що гарантують повний 

(повноцінний) захист, поновлення чи визнання суб’єктивних прав, свобод, 

інтересів. Так, якщо позивачем заявлено про порушення його права, але не 

вказано спосіб судового захисту порушеного права, адміністративний суд, 

який розглядає та вирішує адміністративну справу, виходячи із приписів 

ч.ч. 2, 4 ст. 11 КАС України за своєю ініціативою може винести постанову, у 

якій міститиметься вказівка про спосіб поновлення порушеного права. 

Спосіб поновлення порушеного права залежатиме від змісту та характеру 

спору [64]. 

Формуючи зміст зустрічного позову, до уваги мають братися такі 

обставини: 

1) форма (вид) та особливості реалізації компетенції суб’єкта владних 

повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) – його рішення, дія, 

бездіяльність; 

2) законність й обґрунтованість рішення, дії, бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації). 

У країнах з розвиненим адміністративним процесуальним 

законодавством та достатньо перевіреним практикою адміністративним 

судочинством, таких, наприклад, як Азербайджанська Республіка, Вірменія, 

Литовська Республіка, Німеччина, зміст зустрічного (первісного) позову не 

суто використано як елемент позовної заяви та спосіб судового захисту, про 

який просить позивач. Залежно від змісту позову визначається вид позову, 

який подається до адміністративного суду для захисту й поновлення 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів. 
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Визначення змісту позову (виду позову) обумовлює зміст та 

особливості відкладальної дії поданого позову (§ 80 Закону ФРН 

«Положення про адміністративні суди») [51, с. 254]. 

Насамперед зазначимо, що зустрічний позов та його зміст 

безпосередньо передбачені у адміністративному процесуальному 

законодавстві Німеччини. Так, § 89 Закону ФРН «Положення про 

адміністративні суди» передбачено, що до суду, в якому розглядається позов, 

може бути поданий зустрічний позов, якщо зустрічна вимога пов’язана з 

вимогою, заявленою у позові, який подано, або із заявленими засобами 

захисту проти вимог [51, с. 254]. 

Через подання позову можна вимагати скасування адміністративного 

акту (позов про оспорювання), а також примушувати до видання 

адміністративного акту, відхиленого або неприйнятого з причини 

бездіяльності адміністративного органу (§ 42 Закону ФРН «Положення про 

адміністративні суди») [51, с. 254]. 

Поданням позову про визнання правовідношення можна вимагати 

встановлення існування чи відсутності правовідношення, визнання 

адміністративного акту нікчемним (§ 43 Закону ФРН «Положення про 

адміністративні суди») [51, с. 254]. 

Відповідно, доцільно запропонувати такі види змісту зустрічного 

позову [134, с. 62]: 

– скасування чи визнання нечинним повністю або окремих положень 

рішення позивача – суб’єкта владних повноважень; 

– зобов’язання позивача – суб’єкта владних повноважень прийняти 

рішення або вчинити певні дії; 

– зобов’язання позивача – суб’єкта владних повноважень утриматися 

від учинення певних дій; 

– стягнення з позивача – суб’єкта владних повноважень коштів на 

відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або 

бездіяльністю; 
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– виконання зупиненої чи невчиненої дії; 

– встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 

суб’єкта владних повноважень; 

– застосування іншого способу судового захисту суб’єктивних прав, 

свобод, інтересів відповідача. 

Отже, зміст зустрічного адміністративного позову – передбачений або 

не заборонений КАС України спосіб (вид) судового захисту, за яким до 

адміністративного суду звертається відповідач для захисту своїх 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів [134, с. 62]. 

Зміст зустрічного адміністративного позову, його визначення залежить 

від кількох обставин: 

− фактичних адміністративно-правових відносин спірного характеру, 

які є предметом розгляду в адміністративному суді; 

− юридичних фактів, дій та бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень (суб’єктів публічної адміністрації); 

− виду порушеного права, свободи, інтересу та їх змісту; 

− предмету, підстави та змісту первісного адміністративного позову. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Предмет зустрічного позову за своєю природою і змістом є подібним 

до предмету первісного позову, з тією лише відмінністю, що про нього 

заявляє відповідач; він міг би бути предметом позову іншого, самостійного 

судового провадження й безпосередньо чи опосередковано пов’язаний із 

первісними спірними правовідносинами як підставами позову. 

2. Залежно від предмету позову сторони, адміністративний суд, який 

розглядає та вирішує адміністративну справу, здійснюють доказову 

діяльність, тобто від предмету позову безпосередньо залежать предмет, зміст 

та обсяг доказування. Відповідно до предмету позову формується та 
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реалізується процесуальна діяльність сторін, інших учасників 

адміністративного процесу, адміністративного суду, відповідним чином 

розвиваються стадії адміністративного процесу. 

3. Відповідаючи на питання щодо практичного значення предмету 

зустрічного позову, по-перше, ми впевнено можемо говорити про таку 

взаємообумовлюючу закономірну послідовність, як: 1) предмет позову – 

2) вид позову – 3) вид, зміст та наслідки судової перевірки дій суб’єктів 

публічної адміністрації. 

По-друге, залежно від предмету зустрічного позову особою обирається 

відповідний вид способу захисту – об’єктивний чи суб’єктивний, та 

відповідно до виду способу захисту визначаються зміст та межі позовних 

вимог, формуються конкретні позовні вимоги, визначаються зміст та межі 

процесуального розсуду адміністративного суду, зміст та межі доказування у 

справі, підстави та зміст втручання суду в адміністративний розсуд суб’єкта 

публічної адміністрації. 

По-третє, вид предмету зустрічного позову, таким чином, дозволяє 

правильно обрати вид процесуальної поведінки сторін та адміністративного 

суду, раціонально перевірити законність та обґрунтованість прийнятого 

суб’єктом публічної адміністрації адміністративного акту (іншого його 

інструменту діяльності), ефективно здійснити захист й поновлення 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів. 

По-четверте, законодавче закріплення предмету зустрічного позову, 

класифікація позовів, їх відповідне наукове обґрунтування 

забезпечуватимуть визначеність і послідовність судового захисту 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів, стабільність судової практики. 

По-п’яте, чітке визначення й розуміння предмету зустрічного позову 

дозволяє гнучко розпоряджатися наданими сторонам процесуальними 

повноваженнями, обираючи відповідний зручний та ефективний спосіб 

захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів. 
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По-шосте, чітке уявлення про предмет і вид позову дозволяє зрозуміти 

(спрогнозувати), як саме рішення суду щодо адміністративного акту чи 

іншого вияву адміністративної діяльності суб’єкта публічної адміністрації 

буде виконуватися, або коли саме судове рішення вважатиметься виконаним. 

Таке наукове обґрунтування наслідків оскарження адміністративного акту 

(інших видів адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації) 

та виконання судового рішення має принципово важливе значення для 

України, для національної системи адміністративних судів, де відсоток 

виконання судових рішень в адміністративних справах мізерний, а переважна 

кількість судових рішень, ухвалених в адміністративних справах, лишаються 

невиконаними. 

4. У КАС України пропонується закріпити таку класифікацію 

адміністративних позовів: 

– адміністративний позов про оспорювання; 

– адміністративний позов про примушування до виконання обов’язку; 

– загальний адміністративний позов про виконання обов’язку; 

– загальний адміністративний позов про визнання правовідношення; 

– продовжений адміністративний позов про визнання 

правовідношення; 

– зустрічний адміністративний позов. 

5. Зроблено висновок про те, що предметом зустрічного позову може 

бути: адміністративний акт; нормативно-правовий акт; адміністративний 

договір; адміністративні дії; акт планування; приватноправові інструменти 

діяльності публічної адміністрації; будь-який інший вияв діяльності суб’єкта 

публічної адміністрації; бездіяльність суб’єкта публічної адміністрації. 

Предметом зустрічного позову (так само як і первісного позову) 

одночасно може бути як один, так і кілька виявів (форм) здійснення 

повноважень суб’єкта публічної адміністрації, що, відповідно, 

обумовлюватиме й збільшення предмету доказування, збільшуватиме зміст 
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доказової діяльності, кількість процесуальних дій та тривалість розгляду й 

вирішення адміністративної справи. 

6. Предмет зустрічного позову, так само як і предмет первісного позову 

– це завжди вияв (вияви) активності або бездіяльність суб’єкта публічної 

адміністрації, внаслідок яких, на переконання суб’єкта, порушено його права, 

свободи та інтереси. Такі вияви активності чи бездіяльності суб’єкта 

публічної адміністрації або передували спірним правовідносинам, або були їх 

наслідком. 

7. Дослідивши сутність та особливості підстав зустрічного позову, ми 

дійшли таких висновків: 

– теоретико-науковий аналіз підстав зустрічного позову, оцінка їх 

законодавчого закріплення та практичне застосування засвідчили, що 

визначення підстав позову дозволяє встановити обґрунтованість звернення 

до адміністративного суду із позовом, відкриття провадження в 

адміністративній справі та здійснення адміністративного судочинства; 

визначити наявність чи відсутність адміністративної юрисдикції; 

– завдяки аналізу підстав зустрічного позову існує можливість 

установити унікальність зверненої до адміністративного суду матеріально-

правової вимоги; 

– підставами зустрічного позову можуть бути: правовідносини спірного 

характеру, які насправді мали місце між сторонами; юридичний факт 

(факти); норми матеріального й процесуального права, якими позивач 

обґрунтовує своє звернення до адміністративного суду за захистом, 

поновленням чи визнанням суб’єктивних прав, свобод, інтересів. Отже, 

підстави зустрічного позову можуть бути як фактичного, так і правового 

характеру; 

– підстави зустрічного позову та підстави первісного позову сторін 

можуть бути як різними, що обумовлює можливість розгляду зустрічного 

позову в новому самостійному провадженні, так і тими самими; 
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– для відкриття провадження в адміністративній справі та прийняття 

адміністративним судом постанови на користь позивача підстави зустрічного 

позову мають бути повно, послідовно та об’єктивно викладені у позовній 

заяві; 

– за сукупністю підстав позову можна встановити наявність або 

відсутність достатності підстав подання зустрічного адміністративного 

позову. 

8. Розгляд та вирішення адміністративних справ судами, захист та 

поновлення суб’єктивних прав, свобод, інтересів відбуваються у межах 

процесуального розсуду. Такий розсуд обумовлений процесуальними 

повноваженнями, передбаченими КАС України, принципом офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі, фактичними обставинами адміністративної 

справи й приписами матеріального законодавства. Цілком закономірно, що 

зміст зустрічного позову, його оцінка також реалізуються у межах 

процесуального розсуду адміністративного суду. 

9. Запропоновано такі види змісту зустрічного позову: 

– скасування чи визнання нечинним повністю або окремих положень 

рішення позивача – суб’єкта владних повноважень; 

– зобов’язання позивача – суб’єкта владних повноважень прийняти 

рішення або вчинити певні дії; 

– зобов’язання позивача – суб’єкта владних повноважень утриматися 

від учинення певних дій; 

– стягнення з позивача – суб’єкта владних повноважень коштів на 

відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або 

бездіяльністю; 

– виконання зупиненої чи невчиненої дії; 

– встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 

суб’єкта владних повноважень; 

– застосування іншого способу судового захисту суб’єктивних прав, 

свобод, інтересів відповідача. 
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10. Зміст зустрічного адміністративного позову – передбачений або не 

заборонений КАС України спосіб (вид) судового захисту, за яким до 

адміністративного суду звертається відповідач для захисту своїх 

суб’єктивних прав, свобод, інтересів. 



184 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення й нове наукове 

вирішення завдання, що полягає у розробленні на основі національного та 

зарубіжного законодавства, практики адміністративного судочинства вчення 

про процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністративному 

процесі. У результаті проведеного дослідження сформульовано висновки, 

пропозиції та рекомендації, спрямовані на досягнення сформульованої мети. 

1. Доведено, що адміністративної процесуальної правосуб’єктності 

відповідача можуть набувати різні за організаційно-правовою формою, 

завданнями і компетенцією суб’єкти – органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові особи тощо, фізичні і 

юридичні особи публічного і приватного права, колективні утворення без 

статусу юридичної особи. Зважаючи на приписи національного 

адміністративного процесуального законодавства, практику функціонування 

суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації), 

адміністративного судочинства зроблено висновок, що в адміністративному 

процесі повноваження відповідача можуть реалізовувати такі суб’єкти: 

1) суб’єкт владних повноважень (суб’єкт публічної адміністрації) – органи 

державної влади, державні органи, органи влади Автономної Республіки 

Крим, органи місцевого самоврядування; 2) представники самоврядних 

професій – нотаріуси, адвокати, митні брокери, аудитори, арбітражні керуючі 

тощо; 3) носії публічних (адміністративних) повноважень – фізичні, 

юридичні особи приватного права; 4) колективні утворення без статусу 

юридичної особи – МСЕК, експертні, виборчі комісії, комісії з референдуму 

та інші комісії, структурні підрозділи органів державної влади, державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування. 
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2. Запропоновано усіх потенційних відповідачів в адміністративному 

процесі систематизувати на такі основні групи: 1) фізичні особи – публічні 

службовці, посадові особи державних, комунальних підприємств, установ, 

організацій, представники самоврядних професій, приватні фізичні особи 

(громадяни, іноземці, особи без громадянства); 2) юридичні особи 

публічного і приватного права – органи державної влади, державні органи, 

Національний банк України, органи влади Автономної Республіки Крим, 

органи місцевого самоврядування, підприємства приватної або колективної 

форм власності (зокрема, публічне акціонерне товариство «Українська 

залізниця», прикордонний загін тощо); 3) колективні утворення без статусу 

юридичної особи – МСЕК, експертні, атестаційні, ліквідаційні та інші комісії, 

структурні підрозділи органів державної влади, державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

органи суддівського самоврядування (зокрема, збори суддів та ін.). 

Викладена характеристика потенційних відповідачів в 

адміністративному процесі, практика функціонування носіїв публічних 

повноважень, на наше переконання, дає підстави вкотре говорити про 

нагальність заміни категорії «суб’єкт владних повноважень», яка 

використовується у КАС України та іншому національному законодавстві, на 

категорію «суб’єкт публічної адміністрації». 

Відповідно, пропонується переглянути визначення «відповідач» в 

адміністративному процесі, відмовитися від його тлумачення винятково як 

суб’єкта владних повноважень та запровадити у КАС України таке його 

тлумачення: це – суб’єкт публічно-правових відносин, який відповідно або 

всупереч наданої компетенції ухвалив рішення, вчинив дію або допустив 

факт бездіяльності та який за позовною заявою залучається до 

адміністративної справи. 

3. Отримано висновки щодо прав відповідача в адміністративному 

процесі: 
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– в національному адміністративному процесі можуть захищатися як 

майнові, так і немайнові права відповідача, що можуть мати різну галузеву 

належність; 

– права відповідача, які можуть захищатися в адміністративному 

процесі, можуть бути як публічними, так і приватними. Порушення таких 

прав відбувається у зв’язку із ухваленням, вчиненням рішень, дій 

(інструментів діяльності публічної адміністрації), бездіяльністю суб’єкта 

владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації). Порушення, 

ігнорування чи невизнання суб’єктивних прав публічного характеру можуть 

обумовлювати негативний вплив на приватні права цієї особи. Тому 

обґрунтованим і раціональним видається висновок про доцільність сукупної 

оцінки і захисту в адміністративному процесі як публічних, так і приватних 

прав; 

– предметом захисту в адміністративному процесі України можуть 

бути, зокрема, такі права відповідача: право на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на особисте і 

сімейне життя, право доступу до публічної служби, право на мирні зібрання, 

право на звернення, право на соціальний захист, право на житло, право на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на відшкодування за рахунок 

держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст.ст. 22–56, 64 

Конституції України), майнові права. 

4. Виділено такі групи процесуальних способів захисту прав 

відповідачів: 

– процесуальні способи захисту прав відповідачів безпосередньої дії – 

заперечення проти позову, зустрічний позов, перегляд та виконання судових 

рішень. Підставою віднесення заперечення проти позову і зустрічного позову 

до цієї групи способів захисту прав відповідача є його можливість на власний 
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розсуд активно впливати на перебіг розгляду адміністративної справи, 

доводити власну фактичну й правову позицію, спростовувати вимоги 

позивача; 

– процесуальні способи захисту прав відповідачів опосередкованої дії – 

зменшення розміру позовних вимог, відмова від адміністративного позову, 

зміна предмету або підстави позову, примирення сторін, презумпція 

винуватості суб’єкта владних повноважень-позивача, принцип офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі, залишення позовної заяви без розгляду, 

закриття провадження у справі. Успішна реалізація цих способів захисту 

досягається лише за умови тристоронньої згоди позивача, відповідача та 

адміністративного суду, уповноваженого здійснювати правосуддя у 

відповідній справі. 

Процесуальні способи захисту прав відповідача – передбачені або не 

заборонені нормами КАС України види поведінки (реалізація відповідачем, 

позивачем, адміністративним судом їх повноважень), які повністю або 

частково спростовують чи нівелюють вимоги позивача та які 

унеможливлюють, перешкоджають або ускладнюють ухвалення рішення 

адміністративного суду на користь позивача. 

5. Доведено, що стратегія поведінки відповідача в адміністративному 

процесі – це прагнення бажаного обсягу і змісту процесуальної й 

матеріальної правосуб’єктності відповідача за результатами розгляду й 

вирішення адміністративної справи. Така стратегія, залежно від чинників, які 

впливають на її зміст, фактичних обставин справи, тактики сторін, може мати 

триваючий характер, а розгляд та вирішення адміністративної справи – 

відбуватися на всіх можливих стадіях адміністративного процесу, із 

застосуванням усіх передбачених КАС України повноважень. 

6. Встановлено, що до функціональних засобів (прийомів) тактики 

поведінки відповідача в адміністративному процесі належать способи 

захисту прав відповідача, які можуть застосовуватися відповідно до приписів 

КАС України: процесуальні способи захисту прав відповідачів 
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безпосередньої дії – заперечення проти позову, зустрічний позов, перегляд та 

виконання судових рішень; процесуальні способи захисту прав відповідачів 

опосередкованої дії – зменшення розміру позовних вимог, відмова від 

адміністративного позову, зміна предмету або підстави позову, примирення 

сторін, презумпція винуватості суб’єкта владних повноважень-позивача, 

принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі, залишення позовної 

заяви без розгляду, закриття провадження у справі. 

7. Обґрунтовано, що принципами стратегії і тактики поведінки 

відповідача в адміністративному процесі слід визнавати: цілеспрямованість, 

яка полягає у тому, що відповідач, реалізуючи надані йому процесуальні 

права, спростовує позовні вимоги позивача, доводить незаконність і 

необґрунтованість його вимог; послідовність – постійне застосування 

(використання) передбачених КАС України способів захисту прав 

відповідача; заснованість обраної стратегії і тактики на нормах матеріального 

й процесуального права, сучасних положеннях юридичної науки, 

національної судової практики та практики Європейського суду з прав 

людини; постійність обраної стратегії і тактики; розсудливість і 

пропорційність поведінки відповідача. 

8. Визначено, що адміністративному процесі існують та дієво можуть 

застосовуватися такі види заперечень: матеріальне заперечення; 

процесуальне заперечення; матеріально-процесуальне заперечення. 

9. Доведено, що примирення буде обґрунтованим й законним за 

сукупної наявності таких фактичних обставин: сторони досягли обопільної 

згоди у їхній адміністративній справі; досягаючи примирення, сторони мали 

відповідну адміністративну компетенцію для такого примирення й діяли у 

межах адміністративного розсуду; адміністративній компетенції та розсуду 

сторін відповідає розсуд адміністративного суду, який розглядає та вирішує 

справу й постановляє ухвалу про закриття провадження на підставі 

примирення сторін; сторони, досягаючи примирення, мають діяти винятково 

на засадах дійсного, вільного і свідомого волевиявлення; умови примирення 
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перевірені адміністративним судом і встановлено, що дії сторін не 

суперечать законові й не порушують прав, свобод чи інтересів (ч. 4 ст. 51 

КАС України). Під час примирення сторін мають дотримуватися 

(гарантуватися) права, свободи, інтереси як сторін, так і інших (третіх) осіб, 

які безпосередньо чи опосередковано перебувають у спірних 

адміністративно-правових відносинах. 

10. Зроблено висновок, що оскільки держава взяла на себе зобов’язання 

утверджувати і забезпечувати права і свободи людини, вони визначають 

зміст і спрямованість держави (ст. 3 Конституції України), обґрунтованим і 

нагальним видається запровадження в адміністративному процесі 

зустрічного адміністративного позову. Застосування процесуальних способів 

захисту прав відповідача (зокрема, подання зустрічного адміністративного 

позову) в адміністративному процесі пропонуємо вважати одним із 

практичних заходів реалізації конституційного положення про 

відповідальність держави перед людиною (ст. 3 Конституції України). За 

результатами поданого зустрічного адміністративного позову суд 

перевірятиме рішення, дії, бездіяльність суб’єкта владних повноважень 

(суб’єкта публічної адміністрації), поновлюватиме, захищатиме суб’єктивні 

права, свободи, інтереси. 

11. Аргументовано, що предмет зустрічного позову за своєю природою 

і змістом є подібним до предмету первісного позову, з тією лише 

відмінністю, що про нього заявляє відповідач; він міг би бути предметом 

позову іншого, самостійного судового провадження й безпосередньо чи 

опосередковано пов’язаний із первісними спірними правовідносинами як 

підставами позову. 

12. Дослідивши сутність та особливості підстав зустрічного позову, 

отримано такі висновки: 

– теоретико-науковий аналіз підстав зустрічного позову, оцінка їх 

законодавчого закріплення та практичне застосування засвідчили, що 

визначення підстав позову дозволяє встановити обґрунтованість звернення 
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до адміністративного суду із позовом, відкриття провадження в 

адміністративній справі та здійснення адміністративного судочинства; 

визначити наявність чи відсутність адміністративної юрисдикції; 

– завдяки аналізу підстав зустрічного позову існує можливість 

встановити унікальність зверненої до адміністративного суду матеріально-

правової вимоги; 

– підставами зустрічного позову можуть бути: правовідносини спірного 

характеру, які насправді мали місце між сторонами; юридичний факт 

(факти); норми матеріального й процесуального права, якими позивач 

обґрунтовує своє звернення до адміністративного суду за захистом, 

поновленням чи визнанням суб’єктивних прав, свобод, інтересів. Отже, 

підстави зустрічного позову можуть бути як фактичного, так і правового 

характеру; 

– підстави зустрічного позову та підстави первісного позову сторін 

можуть бути як різними, що обумовлює можливість розгляду зустрічного 

позову у новому самостійному провадженні, так і тими самими; 

– для відкриття провадження в адміністративній справі та прийняття 

адміністративним судом постанови на користь позивача підстави зустрічного 

позову мають бути повно, послідовно та об’єктивно викладені у позовній 

заяві; 

– за сукупністю підстав позову можна встановити наявність або 

відсутність достатності підстав подання зустрічного адміністративного 

позову. 

13. Запропоновано такі види змісту зустрічного позову: 

– скасування чи визнання нечинним повністю або окремих положень 

рішення позивача – суб’єкта владних повноважень; 

– зобов’язання позивача – суб’єкта владних повноважень прийняти 

рішення або вчинити певні дії; 

– зобов’язання позивача – суб’єкта владних повноважень утриматися 

від учинення певних дій; 
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– стягнення з позивача – суб’єкта владних повноважень коштів на 

відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або 

бездіяльністю; 

– виконання зупиненої чи невчиненої дії; 

– встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 

суб’єкта владних повноважень; 

– застосування іншого способу судового захисту суб’єктивних прав, 

свобод, інтересів відповідача. 
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