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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора, 

член-кореспондента НАПрН України Айдрійко Ольги Федорівни
на дисертаційне дослідження Смоковича Михайла Івановича 

«Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними 
судами виборчих спорів», поданого на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право

Актуальність теми дослідження не викликає сумніву, оскільки 

демократичні вибори неможливі не лише без дотримання основоположних 

принципів при їх проведені, але й без дієвих процесуальних гарантій 

правового регулювання розв’язання виборчих спорів адміністративними 

судами.

Крім того, актуальність теми посилюється у зв’язку з відсутністю 

системних вітчизняних досліджень цих проблем в адміністративному праві, а 

також необхідністю подальшого розвитку механізму правового регулювання 

розгляду адміністративними судами виборчих спорів з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку цієї сфери суспільних відносин, специфіки конфліктів, 

що виникають у межах виборчого процесу і проблем при їх розв’язанні, а 

також необхідністю подальшого розвитку теоретичних засад їх правового 

регулювання з урахуванням нових явищ і процесів, характерних для сучасної 

теорії і практики адміністративного судочинства.

Разом з тим, треба визнати, що стан наукової розробки зазначеної 

проблеми, ряд теоретичних і практичних питань пов’язаних із правовим 

регулюванням розгляду адміністративними судами виборчих спорів ще не 

знайшли достатнього висвітлення у вітчизняній науці, або ж мають місце 

різні підходи до їх розуміння. Проте частина цих питань має безперечно 

важливе значення і вимагає глибокого осмислення.

Представлена робота ґрунтується на результатах аналізу значної 

кількості нормативно-правових актів, наукових досягнень загальної теорії 

держави і права, конституційного, адміністративного й адміністративного
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процесуального права, наукових працях, присвячених питанням реалізації 

адміністративного процесу.

В результаті наукового пошуку дисертанту вдалося дослідити й дати 

характеристику міжнародних і національних стандартів забезпечення 

ефективного судового захисту виборчих прав громадян, порушених органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і 

службовими особами; визначити зміст права на судовий захист виборчих 

прав в адміністративному судочинстві України; з’ясувати роль принципу 

стабільності виборчого законодавства в здійсненні судового захисту 

виборчих прав, розкрити його зміст; встановити значення інституту 

конституційного судочинства в правовому регулюванні виборів, а також роль 

практики Європейського суду з прав людини у розв’язанні виборчих спорів 

адміністративними судами; охарактеризувати значення принципу 

доступності правосуддя при здійсненні адміністративного судочинства у 

справах, пов’язаних із виборчим процесом.

Обґрунтовані й запропоновані здобувачем пропозиції та висновки 

розв’язують прикладні й теоретичні проблеми реалізації виборчого 

законодавства, захисту в адміністративних судах прав громадян вибирати й 

бути обраними.

Заслуговує на позитивну оцінку висновок, що неодмінною складовою 

принципу стабільності виборчого законодавства є прийняття Виборчого 

кодексу та уніфікація правил проведення виборчих процесів в Україні (с.88). 

Правила проведення будь-яких виборів мають бути однаковими, у іншому 

разі таке законодавство буде невиправдано гнучким у використанні та впливі 

на волевиявлення виборців залежно від політичної ситуації. Реалізація 

принципу стабільності виборчого законодавства стане запорукою 

ефективного судового захисту адміністративними судами виборчих прав 

виборців та інших суб’єктів виборчих процесів в Україні в результаті 

вироблення усталеної судової практики щодо застосування виборчого 

законодавства (с. 95, 96).
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В роботі підкреслюється, що забезпечити ефективний судовий захист 

прав, порушених органами державної влади, місцевого самоврядування, 

посадовими і службовими особами, має система адміністративних судів, а 

першим елементом права на судовий захист в адміністративному судочинстві 

України є право на звернення до суду (право на адміністративний позов) 

(с.91).

Обґрунтовано зазначається, що вільний доступ до правосуддя є 

конституційним правом особи і основою справедливого судочинства. 

Принцип вільного доступу до правосуддя передбачає обов’язок судів не 

відмовляти в розгляді справ компетентної юрисдикції з метою захисту 

порушеного права, свобод та інтересів особи, територіально зручне місце 

розміщення судів, наявність достатньої кількості судів і суддів на території 

України (с. 160).

Доведено, що, з метою перевірки правомірності оскаржуваного 

рішення, дії або бездіяльності суб’єктів владних повноважень, судам 

необхідно з’ясовувати не тільки те, чи їх вчинили відповідно до закону та в 

межах повноважень, а й чи не були порушені цими діями або бездіяльністю 

права, свободи або законні інтереси заявника. Застосовуючи метод 

тлумачення від попереднього правового явища до наступного і навпаки, 

дисертант робить висновок, що рішення, дії або бездіяльність можуть 

відповідати закону і бути вчинені в межах повноважень суб’єктом владних 

повноважень, але якщо вони порушують права, свободи чи законні інтереси 

заявника, то такі рішення, дії або бездіяльність є неправомірними (с. 238).

Дисертаційне дослідження Смоковича М.І. свідчить про те, що 

запропоновані автором пропозиції та рекомендації щодо розвитку 

виборчого законодавства й судового захисту виборчих прав, а також 

розробки нових теоретичних положень і науково-практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази в цій сфері 

сприятимуть систематизації виборчого законодавства, забезпеченню
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законності й обґрунтованості дотримання його приписів усіма учасниками 

виборчого процесу.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, полягає в тому, що дисертаційне дослідження 

Смоковича М.І. «Теоретичні засади правового регулювання розгляду 

адміністративними судами виборчих спорів» є першим монографічним 

дослідженням засад правового регулювання розгляду адміністративними 

судами виборчих спорів, сутності виборчого спору, визначення його ознак, 

моделей та особливостей судового розв’язання виборчих спорів, а також 

вироблення рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового 

регулювання розв’язання виборчих спорів у судовому порядку.

Вважаємо, що одержані результати дослідження є достовірними, 

оскільки вони підкріплюються, зокрема, такими методами проведення 

досліджень як: системний і структурно-функціональний методи, метод 

моделювання, метод тлумачення, догматико-юридичний. Виходячи з цього 

можна зазначити, що висновки та пропозиції автора дисертації є достатньо 

обґрунтованими та достовірними і мають елементи новизни.

Робота виконувалася з урахуванням загальних ціннісно- 

методологічних орієнтирів, а саме: пріоритету загальнолюдських цінностей, 

принципів демократичної правової соціальної держави, верховенства права, 

свободи, гуманізму, поваги до людської гідності, утвердження прав людини.

До заслуг дисертанта належить опрацювання і практичне осмислення 

досить значної кількості загальнонаукових і спеціальних наукових праць 

провідних українських та зарубіжних науковців, успішна демонстрація 

характерних особливостей власних напрацювань, що позитивно вирізняє 

дану дисертацію від наукового доробку інших дослідників й визначає 

наукову новизну одержаних результатів. Матеріалами для дослідження стали 

спеціальна література з проблем адміністративно-процесуального права, 

адміністративного процесу, нормативно-правові акти України (504 

найменування).
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Особливе значення має наукова новизна положень, висновків і 

рекомендацій, що містяться в дисертації. Вона полягає в тому що, вперше у 

адміністративному праві правове регулювання розгляду адміністративними 

судами виборчих спорів розглядається в контексті удосконалення виборчого 

законодавства та міжнародних стандартів з цих питань.

В ході дослідження з’ясовано критерії ефективності виборчого 

законодавства в Україні, серед яких центральне місце посідає нормативно 

встановлена можливість судового захисту виборчих прав громадян та інших 

суб’єктів виборчих процесів, оскільки завдяки забезпеченню судовим 

захистом виборчих прав здійснюється не тільки контроль за недопущенням 

порушень цих прав, а й їх реалізація.

Положення, які представляють наукову новизну дисертації, сформовані 

чітко і обґрунтовано, мають науково-практичну значущість. На особливу 

увагу заслуговують, зокрема, такі положення:

-  доведено відсутність для суду необхідності перевірки у справах за 

виборчими спорами того, чи порушені право та інтереси позивачів, що 

пояснюється тим, що у всіх суб’єктів виборчого процесу є одна мета -  

проведення виборів без порушення виборчого законодавства;

-  розкрито регулятивну роль принципу верховенства права у випадках 

виявлення судами під час розгляду виборчих спорів прогалин у правовому 

регулюванні, які не можуть бути подолані шляхом прямого застосування 

чинних нормативно-правових положень або використання аналогії закону;

-  обґрунтовано, що у виборчих спорах немає необхідності у 

з’ясуванні моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про 

порушення своїх прав, свобод та інтересів. Таке правове становище дозволяє 

для розв’язання виборчих спорів чітко визначити початок строку звернення 

до суду, який (строк) не залежить від суб’єктивного сприйняття позивачем 

моменту порушення його права чи інтересу, що, як правило, сприяє 

оперативному розгляду справи;
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-  розкрито роль тлумачення норм виборчого законодавства судами з 

метою захисту виборчих прав, яка полягає в отриманні правових висновків 

щодо встановлення змісту та сутності цих норм;

-  визначено інструментарії тлумачення норм права 

адміністративними судами під час розгляду виборчих спорів, особливу увагу 

серед яких приділено отриманню правових висновків методами тлумачення: 

від протилежного; від ступеня; від попереднього правового явища до 

наступного і навпаки;

-  розкрито загальні закономірності динаміки виникнення виборчих 

спорів: зміна виборчого законодавства і його недосконалість; невідповідність 

виборчого законодавства міжнародним стандартам; політична активність 

суспільства. Розроблено нові підходи їх класифікації за такими критеріями 

як: предмет, інстанційна підсудність, рівень виборчої комісії, рішення, дії чи 

бездіяльність якої оскаржувались; категорія спору.

-  рекомендації стосовно розширення компетенції адміністративних 

судів щодо обрання способу відновлення порушеного права під час розгляду 

виборчих спорів, за якими суди можуть обрати будь-який спосіб, який би 

гарантував захист виборчих прав.

Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, 

викладені в дисертації, є достатньою мірою обґрунтованими, логічними і 

послідовними. Результати дослідження опубліковано у наукових працях, 

зокрема, 2 індивідуальних монографіях, 48 статтях, у наукових фахових 

виданнях, 6 статтях у іноземних періодичних наукових виданнях та 

виданнях, включених до міжнародної науково-метричної бази, а також 15 

публікацій у матеріалах відповідних науково-практичних конференцій та 

круглих столів.

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами Міністерства 

освіти і науки України, що висуваються до дисертаційних робіт такого рівня. 

Зміст дисертаційної роботи логічний, виклад матеріалу послідовний і 

достатньою мірою розкритий. Завдання, наукова новизна та висновки
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дисертаційної роботи логічно взаємопов’язані.

У цілому позитивно оцінюючи дисертацію М.І. Смоковича, хочу 

звернути увагу на окремі її положення, що мають здебільшого дискусійний 

характер і не впливають на загальну високу оцінку дисертаційного 

дослідження. До них слід віднести наступні:

1. Метою дисертаційного дослідження визначено з’ясування 

теоретичних засад правового регулювання розгляду адміністративними 

судами виборчих спорів, сутності виборчого спору, визначення його ознак, 

моделей та особливостей судового розв’язання спорів, а предметом 

дослідження є теоретичні засади правового регулювання розгляду 

адміністративними судами виборчих спорів.

Ознайомлення зі змістом та текстом даного дисертаційного 

дослідження засвідчує, що автор розширив предмет свого дослідження і в 

першу чергу значну увагу приділив виборам як інституту демократії (с.19- 

39), принципу народного суверенітету (с.39-55), конституційному 

судочинству в правовому регулюванні виборів (стор.97-115); характеристиці 

національного виборчого законодавства (с. 162-199); проблемам гармонізації 

виборчого законодавства (с.313-330), які хоч і мають відношення до 

правового регулювання виборчих спорів, але лише дотичне, потребують, на 

нашу думку, в даному контексті предмета дослідження такої поглибленої 

уваги.

2. У науковій літературі останніх років та проектах нормативних актів 

все частіше зустрічаємося із такими термінами як «належне управління», 

«належне врядування» які мають різні тлумачення в різних джерелах. У 

представленій роботі дисертант також вживає ці терміни в контексті їх 

взаємозамінення (с. 25-26). Зокрема, йдеться про те що «у ЄС концепція 

належного управління втілена насамперед у Хартії основних прав ЄС», а далі 

йдеться про те, що концепція належного врядування сформувалася в 

європейській правовій доктрині на основі ідеї народного суверенітету та 

верховенства права. Хотілося б уточнити позицію дисертанта щодо їх
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співвідношення та їх безпосередній зв’язок із діяльністю адміністративних 

судів по розв’язанню виборчих спорів.

3. Погоджуючись в цілому з аргументами дисертанта щодо 

необхідності підготовки відповідної основи для прийняття Виборчого 

кодексу (с. 374-375), разом з тим вважаємо, що відтермінування процесу 

підготовки його у зв’язку з частими змінами до законодавства та 

необхідністю уніфікації та гармонізації його, не є виправданими.

В ході підготовки кодифікованого акту відбувається не просто 

об’єднання існуючих правових норм, а їх переосмислення, творча переробка і 

якісне поліпшення існуючого законодавства. Результатом такого процесу 

підготовки і має стати новий акт кодифікаційного типу, який комплексно 

врегулює виборчі відносини, та буде відзначатися єдністю термінології, 

логічністю викладення, чіткістю регулювання відносин.

4. Недостатньо виваженою, виходячи з предмета дисертаційного 

дослідження, є назва Розділу 5 «Модернізація виборчого законодавства: 

засади, перспективи», зміст якого і назва (виходячи з предмету дослідження) 

мають бути спрямовані на розгляд перспектив удосконалення правового 

регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів, і вже в 

такому контексті можна говорити про модернізацію і виборчого 

законодавства. В даному ж варіанті має місце зміщення акцентів.

5. Потребує додаткового пояснення висновок, що суб’єкти виборчого 

процесу, зокрема, й виборець, незалежно від виду виборів, мають уніфіковані 

права на звернення до суду незалежно від того чи порушені їхні права, 

свободи та інтереси, і лише в такому разі вони будуть наділені правом 

контролю за виборчим процесом через звернення до суду. На сьогодні лише 

судовою практикою вони наділені правом звернення до суду незалежно від 

того, чи безпосередньо законом це право встановлено (с. 161)

Судова практика не може наділяти суб’єктів виборчого процесу правом 

на звернення до суду чи не наділяти їх таким правом. Право на звернення до 

суду безпосередньо закріплюється законом. В ст. 55 Конституції України
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зазначає, що кожному гарантується право на оскарження у суді рішень, дій 

чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування. 

Право на звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів закріплено у Цивільному кодексі 

України (ст. 16), Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (ст. 7).

Висловлені зауваження в цілому не впливають на позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження Смоковича М.І., а є результатом дискусій що 

супроводжують наукове дослідження. В сукупності наведені позитивні 

положення свідчать про актуальність роботи та вирішення автором 

поставленого наукового завдання. Основні положення роботи знайшли своє 

відображення в авторефераті. Зміст автореферату повною мірою відображає 

структуру, хід дослідження, основні положення та висновки дисертації 

Смоковича М.І.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

дисертаційне дослідження Смоковича М.І. «Теоретичні засади правового 

регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів», 

підготовлене за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право є самостійною завершеною науковою 

працею, яка розв’язує наукову проблему -  обґрунтування теоретичних засад 

правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих 

спорів, сутності виборчого спору, визначення його ознак, моделей та 

особливостей судового розв’язання виборчих спорів, а також вироблення 

рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання 

розв’язання виборчих спорів у судовому порядку.

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та 

практичною значимістю одержаних результатів, а також за кількістю і 

обсягом публікацій, повнотою опублікованих дисертантом матеріалів та за 

станом оформлення робота відповідає вимогам, що висуваються до 

докторських дисертацій згідно з Порядком присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


10

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року № 567, і встановленим Міністерства освіжи і науки України вимогам до 

докторських дисертацій, а її автор -  Смокович Михайло Іванович заслуговує 

присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.

Офіційний опонент -  
доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України 
в.о. завідувач відділу проблем державного 
управління та адміністративного права
ЇНОТИТУТУ ЛРПЖЯКИ і п п я к я

Відділ діловодства то архії-зу
_____  1 . л і і пиьіР.ГО У Н Іи 1 0 .;Т-Ккїрглкого національного уніан^г. 

.мені Тараса Шевченка _
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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора 

Кузьменко Оксани Володимйрівни на дисертацію 
Смоковича Михайла Івановича «Теоретичні засади правового 

регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів», 
поданого на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове

Актуальність теми. Формування органів державної влади, місцевого 

самоврядування, здатних забезпечити належне здійснення людиною її прав, 

свобод, інтересів, реалізується через вибори -інструмент формування 

громадянського миру, адекватного реальній розстановці політичних сил, що 

впливають на суспільні процеси. Демократичні, вільні й періодичні вибори в 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також 

референдум є вищим безпосереднім вираженням влади, що належить народу. 

Від того, як реалізують громадяни свої виборчі права, багато в чому залежить 

якість тієї влади, яка формується за допомогою виборів.

Вирішальна роль у гарантуванні демократичних виборів залежить від 

декількох чинників, серед яких -  стабільність, якість і однозначність 

національного законодавства про вибори, дієва та єдина судова практика 

розгляду й розв’язання виборчих спорів. В Україні ухвалено спеціальний 

процесуальний кодекс, яким визначено юрисдикцію, повноваження 

адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок 

звернення до адміністративних судів та порядок здійснення 

адміністративного судочинства (ст. 1 Кодексу адміністративного 

судочинства України).

Кожному громадянинові України цим Кодексом гарантовано захист 

прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у 

сфері публічно-правових відносин від порушень органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 

інших субІНєктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на 

основі законодавства, зокрема, на виконання делегованих повноважень

право; інформаційне право

імені. Х а м с а  Ш м н іН М - .
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шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду 

адміністративних справ (ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства 

України).

Попри існування в Україні спеціального законодавства про вибори, 

численних фактів перевірки законності й обґрунтованості виборів 

адміністративними судами, вибори в державі відбуваються не завжди у 

відповідності із приписами такого законодавства, спостерігаються 

непоодинокі складнощі застосування й інтерпретації правових норм та 

визначення відповідності цим нормам фактичних обставин виборчого 

процесу.Сьогодні вже не викликає сумніву, що виборчий процес потребує 

належного законодавчого врегулювання. В Україні простежується 

«традиційне» оновлення виборчого законодавства напередодні проведення 

виборів. Причому таке має місце не лише на чергових виборах, але й під час 

проведення позачергових виборів; вносяться значні зміни до чинного 

законодавства, що створює труднощі для його практичного застосування.

Наслідками таких особливостей правового регулювання виборів в 

Україні є постійні й масштабні оскарження рішень, дій, бездіяльності до 

адміністративних судів, до виборчих комісій вищого рівня.

Не зважаючи на значку кількість наукових праць, присвячених аналізу 

виборчих правовідносин, на сьогоднішній день в Україні відсутнє ґрунтовне 

дослідження механізму розв’язання виборчих спорів у порядку здійснення 

адміністративного судочинства; поза належною увагою й оцінкою 

науковців залишилися сучасні тенденції розвитку цієї сфери суспільних 

відносин, особливості конфліктів, що виникають у межах виборчого 

процесу, проблеми, які виявляє судова практика при їх розв’язанні.

Усе це визначає необхідність доктринального аналізу широкого кола 

питань, пов’язаних із визначенням сутності та особливостей виборчих спорів, 

формулюванням ознак, що відрізняють їх від інших видів судових спорів, а 

також з’ясуванням специфіки механізму їх розв’язання.

Такий стан реалізації виборчого права, особливості захисту цих прав та
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відповідний стан наукового забезпеченняцих процесів природно 

обумовлюють актуальність й нагальність наукового дослідження 

теоретичних засад правового регулювання розгляду адміністративними 

судами виборчих спорів, проведеного Смоковичем Михайлом Івановичем.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Основні наукові положення, висновки і 

рекомендації, викладені у дисертації, є теоретично та практично 

обґрунтованими й перевіреними, що забезпечується застосуванням розумної 

сукупності сучасних загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів 

наукового пізнання, судових рішень в адміністративних справах, роз’яснень 

Вищого адміністративного суду України, критичним аналізом рішень судів з 

адміністративних справ.

Так, здобувачем, задля розв’язання сформульованих завдань й 

досягнення мети дисертаційного дослідження використано такі методи 

пізнання, як: діалектичний метод, системний і структурно-функціональний 

метод, логічний, історичний, порівняльно-правовий, моделювання 

тлумачення, догматико-юридичний.

Так діалектичний метод використовувався на всіх етапах дослідження з 

метою з’ясування сутності таких категорій, як виборчий спір, динаміка 

виникнення виборчих спорів, закономірності правового регулювання їх 

розв’язання, демонстрації їх взаємопов’язаності, взаємообумовленості і 

взаємного впливу.

Системний і структурно-функціональний методи застосовувалися при 

дослідженні системи міжнародних і вітчизняних стандартів захисту виборчих 

прав учасників виборчого процесу, визначенні її елементів, з’ясуванні 

системи вимог, що випливають з принципів, які становлять її зміст; логічний 

-  для аналізу відповідних понять і категорій, формулювання висновків щодо 

організації розгляду виборчих спорів у судах України; історичний -  у процесі 

звернення до генезису предмета дослідження; порівняльно-правовий -  під 

час аналізу моделей демократії, реалізації принципу народовладдя і
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належного управління, легітимації державної влади.

Широке застосування в дисертації отримали категорії та прийоми 

формальної логіки: поняття, визначення, доказ і спростування, доведення від 

протилежного судження, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо.

Метод моделювання використовувався під час розроблення пропозицій 

до законодавства, а метод тлумачення (буквального, логічного, системного 

тощо) -  у процесі аналізу змісту вітчизняних та міжнародних правових норм. 

У ході дослідження використовувалися й інші традиційні для юриспруденції 

методи, зокрема догматико-юридичний -  під час аналізу особливостей 

правозастосовної практики та вивчення судових помилок.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації полягає в тому, що 

дисертаційне дослідження Смоковича Михайла Івановича «Теоретичні 

засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих 

спорів» -  перше у вітчизняній адміністративно-процесуальній та 

адміністративно-правовій науці комплексне монографічне дослідження 

теоретичних та прикладних положень розгляду адміністративними судами 

виборчих спорів, які є предметом їх юрисдикційної діяльності.

Послідовне застосування методів наукового пізнання й критичне 

сприйняття емпіричного й теоретичного матеріалу дозволило отримати у 

підсумку, зокрема, такі нові наукові положення й висновки:

1. Виборчий процес як одна з процедур, що забезпечує належну 

організацію публічної влади (здійснювану як через державні органи, так і 

через органи місцевого самоврядування), є виявленням 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 визнаною 

суспільством процедурою. Дотримання норм, що встановлюють процедуру 

формування органів державної влади і місцевого самоврядування, є 

передумовою довіри населення до влади.
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2. 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.

Забезпечити ефективний судовий захист прав, порушених органами 

державної влади, місцевого самоврядування, посадовими і службовими 

особами, має система адміністративних судів. Першим елементом права на 

судовий захист в адміністративному судочинстві України є право на 

звернення до суду (право на адміністративний позов). Запровадження 

адміністративного судочинства зумовлене правовою природою публічно- 

правових спорів, у яких громадянину протистоїть адміністративний апарат.

3. Аналіз практики Конституційного Суду України дає підстави для 

висновку, що роль конституційного судового контролю у виборчих процесах, 

його значущість у правовому врегулюванні останніх і приведенні їх 

відповідність з конституційними нормами є механізмом захисту виборчих 

прав громадян України, права на захист виборчих прав громадян у судовому 

порядку, приведення відповідно до Конституції України порядку висування і 

реєстрації кандидатів у народні депутати України та проведення 

передвиборної агітації тощо.

4. Суб’єкти виборчого процесу, зокрема й виборець як суб’єкт 

виборчого процесу, незалежно від виду виборів мають уніфіковані права на 

звернення до суду незалежно від того, чи порушені їхні права, свободи та 

інтереси, і лише в такому разі вони будуть наділені правом контролю за 

виборчим процесом через звернення до суду. На сьогодні лише судовою 

практикою вони всі наділені правом на звернення до суду незалежно від того, 

чи безпосередньо законом це право встановлено. У виборчому законодавстві 

таким уніфікованим правом потрібно забезпечити й офіційних спостерігачів 

від міжнародних організацій та іноземних держав.

5. Уникнути колізій між правовими висновками, отриманими в 

результаті застосування норм права, їх тлумачення, неможливо, оскільки у
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правозастосуванні (тлумаченні норм права) завжди присутній суб’єктивний 

чинник, який не можна привести до єдиного знаменника, а отже, неможливо 

уникнути колізій. Аналіз і синтез причин існування колізій у правовій сфері, 

визначених науковцями, вказує на неабияку важливість досліджуваного 

явища, його поширення та бездіяльність і недбалість нормотворців у 

подоланні цього явища.

Один зі шляхів розв’язання юридичних колізій -  прийняття Верховною 

Радою України Закону про нормативно-правові акти, в якому потрібно 

визначити пріоритети в юридичних колізіях норм, що містяться в актах 

однакової юридичної сили. Цим законодавчим актом слід також урегулювати 

та вдосконалити ієрархію національного законодавства за юридичною силою 

нормативно-правових актів.

6. Виборчий спір -  це правовий конфлікт, який розв’язується в 

судовому або адміністративному порядку, якщо на це немає заборони, за 

зверненням спеціально установлених законодавством суб’єктів та який виник 

під час виборчого процесу і пов’язаний з порушенням виборчого 

законодавства суб’єктами, що відповідно до законодавства можуть нести 

відповідальність за це порушення, з метою відновлення виборчих прав.

7. Виборчим процесом є правовідносини, що виникли в результаті 

здійснення його суб’єктами в межах строків, визначених законодавством про 

вибори, виборчих процедур на етапах виборчого процесу. Виборчий процес 

не є комплексною правовою категорією. Поняття виборчого процесу слід 

розуміти як правовідносини, що виникли під час здійснення їх суб’єктами 

процедур у межах визначених законодавством термінів початку та 

завершення виборчого процесу. Крім того, за допомогою тлумачення а 

contrario (від протилежного) отримуємо правовий висновок, що процедури, 

вчинені не в межах термінів початку та закінчення виборчого процесу, не 

належать до останнього, а тому й правовідносини, що виникли не в межах 

цих термінів, не охоплюються їх поняттям. Визначальне тут те, що виборчий 

процес як правове явище не є постійним -  він починається і завершується.
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8. Прийняттям Виборчого кодексу як нормативного акта без підготовки 

відповідної основи не вдасться забезпечити належне правове врегулювання 

виборів та виборчих процесів. Кодифікуванню виборчого законодавства 

мають передувати його стабілізація, уніфікація та гармонізація. Без уніфікації 

для всіх виборчих процесів відповідної термінології, без стабілізації 

виборчого законодавства, яка є запорукою юридичної впевненості та 

правової визначеності учасників виборчих перегонів, без імплементації 

міжнародних виборчих стандартів у врегулювання виборчих відносин, без їх 

прагматичної апробації, без удосконалення принципу та механізмів 

гармонізації цього законодавства прийняття Виборчого кодексу не дасть 

очікуваного результату, оскільки викличе новий виток змін до цього кодексу.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях.Основні теоретичні висновки та практичні рекомендації, 

що містяться у дисертації, викладені у монографії, 53 наукових статтях у 

фахових виданнях та 15 доповідях (виступах) у матеріалах міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів.

Дисертаційне дослідження виконане автором самостійно з 

використанням останніх досягнень теорії адміністративного права і процесу. 

Усі сформульовані в ньому положення, висновки та пропозиції обґрунтовані 

на основі особистих досліджень автора. Автором для аргументації власних 

положень і висновків використовувалися напрацювання інших учених, на які 

обов’язково робилися посилання. У дисертаційній роботі Смоковича М.І. 

матеріали і висновки її кандидатської дисертації не використовувались.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до вимог, 

встановлених Міністерством освіти і науки України. Встановлюючи 

значущість для науки і практики результатів дослідження, проведеного 

Смоковичем М.І., варто вказати, що воно вирішує наукову проблему, 

пов’язану із розробкою теоретико-правової моделі інституту інструментів 

діяльності публічної адміністрації, вона містить пропозиції, які дозволять
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удосконалити законодавство України у цій сфері та покращити ефективність 

його застосування. Матеріали дисертаційного дослідження можуть 

використовуватись при викладанні дисципліни «Адміністративне право 

України», «Адміністративне процесуальне право України», «Конституційне 

право України» у вищих навчальних закладах юридичного профілю і при 

підготовці навчально-методичних комплексів із названої дисципліни.

Дискусійні положення дисертаційного дослідження. У цілому 

позитивно оцінюючи дисертацію М.І. Смоковича, необхідно висловити ряд 

зауважень, звернути увагу на твердження, що викликають сумніви та можуть 

слугувати підґрунтям для дискусії під час її захисту.

1. Робота, на наш погляд, перевантажена рішеннями Конституційного 

суду України (КСУ), висновками Європейського суду з прав людини 

(ЄСПЛ), що не іде на користь даному теоретичному дослідженню, так як не 

виконує наукового навантаження по реалізації поставленої мети 

дослідження.

2. Запроваджуючи прийняття законодавцем Виборчого кодексу 

доречно було б автору запропонувати на сторінках дисертаційної роботи 

завдання, структуру, принципи тощо даного нормативного акту. Такі ж самі 

рекомендації стосуються Типового порядку організації роботи суду під час 

виборчого процессу, про який згадує автор у своїй роботі, як той, що є 

необхідним в нормативно-правовій системі держави.

3. Викликає сумнів назва підпідрозділу 4.1.2 «Пов’язаність 

правовідносин із виборчим процесом як складова виборчого спору». Не 

зрозумілим є використання конструкції «пов’язаність правовідносин». А 

також викликає зауваження домінуюча перевага у досліджені такої категорії 

спорів як уточнення списку виборців, при тому, що автор акцентує увагу 

лише на його законодавчому регулюванні. Дана категорія спорів 

урегульовується іншими нормативно-правовими актами, які, безумовно, при 

досліджені не міг обійти автор, особливо в межах спеціальності 12.00.07.

4. На сторінках роботи наводиться авторська дефініція «національного
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законодавства», під яким розуміється сукупність нормативно-правових актів, 

яка складається з вітчизняного законодавства та міжнародних договорів. З 

цього приводу, необхідно зауважити, на нашу думку, що не ратифіковані 

Україною міжнародні договори не є обов’язковими для виконання та не 

утворюють систему національного законодавства.

5. Значну увагу у роботі приділено вивченню змісту колізій у праві, та 

колізій, що виникають при реалізації виборчого законодавства, але 

конкретних пропозицій по вирішенню проблем автор не наводить. На нашу 

думку, пропозиція, що органи творення права, суди та юридичні наукові 

установи мають тісно співпрацювати, щоб підвищить якість законів та інших 

нормативно-правових актів, а також твердження про необхідність прийняття 

Закону «Про нормативно-правові акти» (не наводячи авторську концепцію 

структури та змісту) не є тими якісними та результативними кроками, що 

вирішать зазначену проблему.

6. У роботі приділено велику увагу сутності та особливостям принципу 

верховенства права при розгляді виборчих спорів. Не піддаючи сумніву 

значну його роль (домінуючу) у системі принципів, хотілось би наголосити 

на тому, що даний інститут визначається, ще і іншими принципами, які 

відіграють значну роль у формуванні та існуванні зазначеного інституту, які 

не досліджуються автором. Особливо це стосується саме принципів розгляду 

виборчих спорів (основоположних ідей, що регламентують саме порядок 

розгляду). Досить довільним, на нашу думку, є твердження, що «проявом 

регулятивної ролі принципу верховенства права, що зумовлює його 

застосування судами, є заповнення цим принципом усіх прогалин у 

законодавстві, які не заповнюються прямим застосуванням чинних 

нормативно-правових положень, застосуванням законодавчих принципів і 

застосуванням закону за аналогією». Одночасно автор взагалі не досліджує 

теорію, яка активно розробляється сьогодні в правовій науці, про доцільність 

виокремлення такого принципу, як верховенство право в системі правових 

принципів.
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7. У роботі наводиться авторська дефініція виборчого спору, під якою 

розуміється «правовий конфлікт, який розв’язується в судовому або 

адміністративному порядку, якщо на це немає заборони, за зверненням 

спеціально установлених законодавством суб’єктів, та який виник під час 

виборчого процесу і пов’язаний з порушенням виборчого законодавства 

суб’єктами, що відповідно до законодавства можуть нести відповідальність 

за це порушення, з метою відновлення виборчих прав». По-перше, виборчий 

спір -  це «правовий конфлікт» чи «конфлікт про право»; по-друге, яку 

заборону автор має на увазі; по-третє, за яке порушення, невже, воно 

визначено приписами лише однієї статті ?
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Висновок

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Смоковича Михайла Івановича «Теоретичні засади правового регулювання 

розгляду адміністративними судами виборчих спорів» є завершеною 

самостійною працею, в якій отримано ряд нових науково обґрунтованих 

теоретичних результатів, що в сукупності вирішують важливу наукову 

проблему -обґрунтуванняі розкриття теоретичних засад правового 

регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів, сутності 

виборчого спору, визначення його ознак, моделей та особливостей судового 

розв’язання виборчих спорів та має значення для розвитку науки 

адміністративного права і процесу. Воно відповідає вимогам п.п. 10, 12, 13 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» від 

24 липня 2013 року № 567 щодо докторських дисертацій, а її автор -  

Смокович Михайло Іванович -  заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:
Начальник кафедри адміністративного права і процесу 
Національної академії внутрішніх справ „ ; -
доктор юридичних наук, професор

/
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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора 
Лук’янця Дмитра Миколайовича на дисертацію Смоковича 

Михайла Івановича «Теоретичні засади правового регулювання 
розгляду адміністративними судами виборчих спорів, подану на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право.

Дисертаційне дослідження М.І. Смоковича присвячене одній із 

найбільш актуальних проблем сучасного адміністративного судочинства 

пов’язаної із розглядом і вирішенням адміністративними судами виборчих 

спорів. Роль адміністративного судочинства у забезпеченні законності під 

час здійснення виборчого процесу важко переоцінити, особливо в останні 

роки, коли в Україні відбуваються складні процеси побудови дійсно 

демократичної держави, невід’ємним атрибутом якої є демократична виборча 

система, яка дає можливість забезпечити дійсне волевиявлення громадян в 

питаннях формування багатьох органів влади та місцевого самоврядування. 

Ця роль суттєво посилюється з огляду на постійні спроби антинародних сил 

спотворити результати волевиявлення громадян і у такий спосіб привести до 

влади своїх представників.

Складність розгляду та вирішення адміністративними судами 

адміністративних спорів, пов’язаних із порушеннями виборчого 

законодавства обумовлюється декількома факторами, серед яких можна 

виділити необхідність розгляду відповідних справ у дуже стислі строки, 

важкістю збирання та забезпечення доказів відповідних порушень, 

нестабільність виборчого законодавства тощо.

З огляду на це виникає потреба у дуже якісному правовому 

регулюванні відносин, пов’язаних із розглядом та вирішенням 

адміністративними судами виборчих спорів. Цілком зрозуміло, що таке 

правове регулювання має здійснюватись на відповідних наукових засадах і з 

огляду на це тема дисертаційного дослідження М.І. Смоковича є актуальною

і своєчасною
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Оцінюючи актуальність теми рецензованого дисертаційного 

дослідження варто звернути увагу на те, що його автором увагу приділено 

значною мірою одній частині діяльності адміністративних судів у справах 

пов’язаних із виборчими спорами, а саме розгляду адміністративними судами 

виборчих спорів. Такий підхід на сьогодні є цілком виправданим, оскільки 

сучасний стан виборчого законодавства та практики розгляду таких справ 

адміністративними судами вже позволяє зробити відповідні теоретичні 

узагальнення. Натомість питання вирішення виборчих спорів різних видів 

адміністративними судами представляє собою предмет окремого 

дослідження.
Достовірність та об’єктивність результатів, отриманих дисертантом 

забезпечується використанням сучасних методів правових досліджень, 

зокрема таких, як діалектичний підхід, формально-логічний, порівняльний,

історичний та інші методи, використанням досвіду правового регулювання
\

аналогічних відносин в інших країнах, практики застосування відповідного 

законодавства у реальному адміністративному судочинстві тощо.

Окремо слід відзначити величезну кількість матеріалів судової 

практики використаних автором під час здійснення дисертаційного 

дослідження, що безумовно свідчить про якість емпіричної бази 
дослідження.

Цілісність дослідження забезпечується належним структуруванням 

матеріалу дисертаційного дослідження, яке є доволі логічним і таким, що в 

цілому відповідає меті та завданням дисертаційного дослідження. Але, в той 

самий час слід звернути увагу на те, що назви окремих структурних частин 

дисертації є не зовсім вдалими з точки зору наукового стилю та їх змісту.

Так, перший розділ дисертації має назву «Потреба теоретичного 

забезпечення правового регулювання розв’язання виборчих спорів». 

Натомість зміст цього розділу присвячений значною мірою висвітленню 

концептуальних засад виборчого процесу як такого, концептуальних засад 

правового регулювання виборчого процесу, і у тому числі, розв’язання 
виборчих спорів.
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Так само, не зовсім вдалим видається назва підрозділу 4.2 дисертації 

«Класифікація виборчих спорів: динаміка дх виникнення». Із такої назви 

слідує, що автор збирається досліджувати динаміку виникнення виборчих 

спорів у їх класифікації. В той самий час ці явища навряд чи пов’язані між 

собою, тим більш, що у згаданому підрозділі динаміка виникнення виборчих 
спорів не описується автором.

Втім некоректність назв окремих структурних частин дисертації не 

позбавляє логіки послідовність викладення матеріалу та не впливає на якість 

його змісту.

Результатам дисертаційного дослідження М.І. Смоковича притаманний 

належний рівень наукової новизни, при цьому положення з різним ступенем 

наукової новизни містяться практично в усіх розділах дисертації.

У першому розділі дисертації, до найбільш цікавих положень можна 

віднести позицію автора щодо змісту міжнародних стандартів захисту 

виборчих прав громадян, які на його думку становлять систему правил і 

принципів, які встановлені у прийнятих відповідними міжнародними 

інституціями документах (актах) щодо підготовки, проведення виборів, 

визначення їх результатів, гарантують демократичний розвиток держави та 

основні права і свободи адміністративного та судового контролю за 

виборами, спрямовані на захист людини і громадянина та визнані 

міжнародною спільнотою мінімальним взірцем оптимального устрою 

суспільного і державного життя (стор.74).

Автор цілком справедливо підкреслює, що міжнародний стандарт як 

зразок правового врегулювання розцінюється як рекомендація привести 

відповідно до нього правове врегулювання певних відносин у відповідній 

країні та є обов’язковим мінімумом правового врегулювання, яке може 

розвиватися і вдосконалюватися (стор.93). Важливим також є те, що 

міжнародний стандарт є незнижуваним мінімумом -  він може змінюватися 

лише в бік посилення захисту людини, її прав і свобод.

Щоправда на фоні якісного та детального розгляду міжнародних 

стандартів виборчого права, в тому числі й стосовно судового захисту
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виборчих прав, викликає певні сумніви використання автором такої 

конструкції як «суверенний стандарт». Автор сам зазначає, що стандарт (від 

англ, standard -  «норма, зразок») у широкому розумінні -  зразок, еталон, 

модель, які приймаються як первовихідні для зіставлення з ними інших 

подібних об’єктів (стор.59). Виходячи із такого розуміння стандарту, 

національне виборче законодавство не можна визначати як суверенний 

стандарт, оскільки його немає з чим співставляти в рамках національної 

правової системи.

У другому розділі дисертації, розглядаючи питання діяльності 

Конституційного Суду України у контексті важливості його рішень для 

захисту виборчих прав громадян та їх значення для здійснення 

адміністративного судочинства, автор цілком переконливо доводить, що 

КСУ здійснює судовий контроль за виборчими процесами в Україні шляхом

приведення виборчого законодавства відповідно до Конституції України, чим
\

забезпечує наявність однієї з основних засад конституційного ладу -  

народовладдя в Україні -  через призму участі громадян у конституційних 

виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування (стор.114). 

При цьому варто зауважити, що автор розглядає рішення КСУ не як істину в 

останній інстанції, але й здійснює критичний аналіз окремих рішень КСУ та 
вказує на певні їх недоліки.

У третьому розділі дисертації одним із вагомих здобутків автора можна 

вважати і обґрунтоване ним положення про те, що одним із визначальних 

критеріїв ефективності виборчого законодавства в Україні є нормативно 

встановлена можливість судового захисту виборчих прав громадян та інших 

суб’єктів виборчих процесів, оскільки саме через забезпечення судовим 

захистом виборчих прав здійснюється не лише контроль за недопущенням 

порушень цих прав, а й їх реалізація, тобто фактичне втілення та 

використання виборчих прав з відповідною метою та отримання очікуваного 
результату (стор.166).

Заслуговує на схвалення і позиція автора стосовно змісту тлумачення 

норм права як складової діяльності щодо розгляду адміністративними судами
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виборчих спорів. Автор вважає, що тлумачення норм права -  це діяльність 

суб’єктів застосування (тлумачення) норм,права, спрямована на пізнання 

норми за її змістом і сутністю з метою з’ясування волевиявлення 

нормотворця та отримання правового висновку як результату такого пізнання 

(стор.200). При цьому він цілком справедливо зауважує, що зміст і сутність 

норми не завжди відображає волевиявлення законодавця -  якщо ця воля 

неправильно відображена у змісті норми. Воля законодавця не завжди 

збігається з правовим висновком, який випливає зі змісту норми (стор.200- 
201).

Доволі оригінальним і не позбавленим наукової новизни є висловлене 

автором у четвертому розділі дисертації положення щодо статусу відповідача 

у справах про виборчі спори. На думку автора, відповідач -  це особа, до якої 

пред’являється позов про захист суб’єктивних прав чи охоронюваних

законом інтересів і яка є стороною у спірних правовідносинах та несе
\

відповідальність за відновлення порушених прав та інтересів позивача 

(стор.257). Ключовим моментом у цьому твердженні є вказівка на те, 

відповідач несе відповідальність за відновлення порушених прав та інтересів 

позивача. Очевидно, що тут відповідальність трактується у її позитивному 

розумінні і з цим варто погодитись.

Окремо варто відмітити міркування автора щодо проблем визначення 

підсудності справ про виборчі спори. Зокрема, дисертант вважає, що 

підсудність -  це встановлена законодавством правова категорія, що охоплює 

порядок, способи, механізми, властивості, обставини для визначення суду, 

який зобов’язаний розглянути справу (стор.286).

З урахуванням результатів дослідження, автор пропонує шляхи 

удосконалення правил визначення підсудності стосовно виборчих спорів в 

бік їх спрощення. Зокрема, на думку автора, за предметною підсудністю 

адміністративні справи мають бути підсудні лише окружним 

адміністративним судам, за територіальною -  таким судам за 

місцезнаходженням позивача, що забезпечить належне виконання 

адміністративними судами покладених на них завдань. Крім того,
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запропонованим вирішенням цієї проблеми законодавець забезпечить один з 

основних конституційних принципів -  доступність громадян та інших осіб до 

правосуддя для захисту своїх прав, свобод та інтересів, оскільки чітке 

визначення підсудності на законодавчому рівні є однією з головних 

складових цього принципу (стор.290).

Необхідно також звернути увагу на один, зроблений автором цікавий 

висновок, який хоча й іде врозріз із завданнями адміністративного 

судочинства, проте не позбавлений раціональності. На думку автора, у 

справах за виборчими спорами судам не треба перевіряти, чи порушені право 

та інтерес суб’єктів виборчого процесу. Зазначене є своєрідною особливістю 

виборчого спору щодо визначення позивача у справі. Цим руйнується 

фундаментальна ознака позивача -  порушення його права чи інтересу, але 

таке встановив законодавець. Надавши можливість суб’єктам виборчого

процесу звертатися до суду незалежно від того, порушені їхні права та
\

інтереси порушенням виборчого законодавства, законодавець установив 

фундаментальне право цих суб’єктів -  контролювати дотримання виборчого 

законодавства всіма суб’єктами виборчого процесу, і цей контроль вони 

можуть реалізовувати через звернення до суду і в судовому порядку виявляти 

порушення виборчого законодавства з метою забезпечення законності всіма 

суб’єктами виборчого процесу (стор.304).

У цьому сенсі заслуговує на всіляку підтримку і наступна теза автора 

про те, що участь виборця у виборчому процесі не обмежується лише 

голосуванням. У визначенні права виборця на звернення до суду в разі 

порушення його виборчих прав та інтересів особисто слід ураховувати всі 

його права та інтереси щодо участі в такому процесі, а не лише право голосу 

(стор.305).

Новизною підходу відрізняється і позиція автора щодо невідкладності 

розгляду справи стосовно виборчого спору. На його думку, невідкладність 

розгляду справи полягає в тому, що після надходження позовної заяви суд 

відразу вирішує питання про відкриття провадження у справі, проводить 

підготовчі дії, викликає осіб, які беруть участь у справі, після чого приступає
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до судового розгляду справи. Тому правовий інститут невідкладного 

розгляду справи не означає її розгляду відразу, оскільки до розгляду справи 

суду необхідно вчинити перераховані процесуальні дії, без проведення яких 

суд не може розглянути справу, а для цього потребується певний проміжок 

часу. Однак ці дії суд зобов’язаний вчиняти невідкладно після отримання 

позовної заяви (стор.308-309).

Що стосується п’ятого розділу дисертації, то на наш погляд найбільш 

цікавими його положеннями є ті, що стосуються компетенції 

адміністративних судів щодо розгляду виборчих спорів. Зокрема, автор 

обґрунтовує положення про те, що адміністративні суди під час розгляду 

виборчих спорів не мають бути обмежені у своїй компетенції щодо 

розв’язання спору, оскільки основною складовою такого розв’язання є не 

лише перевірка та встановлення обставин порушення виборчого права, за

захистом якого особа звернулася до суду, а й відновлення цього права, тобто
\

приведення в законне русло спірних правовідносин, в яких особа зможе 

реалізувати захищене судом право. Якщо ж суд позбавлений такої 

можливості, то втрачається сенс судового захисту у виборчому процесі. 

Неприпустимим є перекладання законодавцем обрання способу відновлення 

порушеного права на виборчі комісії.

У цьому контексті абсолютно слушним уявляється твердження автора 

про те, що законодавець зобов’язаний наділити суди правом на свій розсуд 

обирати будь-який спосіб захисту виборчих прав, аби цей спосіб відновлював 

порушені права суб’єктів виборчого процесу. Таке правове врегулювання 

відповідає практиці ЄСПЛ і міжнародним стандартам, оскільки способи 

захисту не можуть бути обмеженими.

Дисертація М.І. Смоковича виконана в основному з дотриманням 

наукового стилю, авторські позиції викладені досить чітко і належним чином 

аргументовані. Результати дисертаційного дослідження належним чином 

висвітлені у монографії та достатній кількості наукових статей, а також 

пройшли апробацію на різноманітних наукових конференціях та інших 

заходах. Автореферат відповідає змісту дисертації.
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В цілому можна констатувати, що поставлені перед дисертантом 

завдання вирішені в повному обсязі і мета, дослідження досягнута. В той 

самий час не можна обійти увагою і певні недоліки притаманні дисертації, 

серед яких вважаю за необхідне звернути увагу на такі:

1. У дисертації простежується певна непослідовність позиції автора 
стосовно міжнародних стандартів захисту виборчих прав. З одного боку 

автор вважає, що варто підтримати позицію В. Чурова та вказати на те, що 

міжнародні стандарти не можуть бути імперативом чи догмою, оскільки 

залежно від зазначених вище особливостей правове врегулювання відносин, 

зокрема й виборчих відносин, може не відповідати міжнародним стандартам 

(стор.58). З іншого боку автор вважає міжнародні стандарти захисту 

виборчих прав громадян визнаним міжнародною спільнотою мінімальним 

взірцем оптимального устрою суспільного і державного життя (стор.73-74). 

Якщо це так, то невідповідність міжнародним стандартам захисту виборчих 

прав слід вважати невідповідністю навіть мінімальному взірцю такого 

захисту, визнаному міжнародною спільнотою.

2. Розглядаючи принцип верховенства права та його значення для 

здійснення адміністративного судочинства, автор аналізує положення статті 

8 КАСУ, приділяючи основну увагу частині першій даної статті. Але далі 

автор зазначає, що «інші норми зазначеної статті мають більш 

позитивістський характер, чим обмежують сферу впливу цього принципу» 

(стор.225). В даному випадку не зовсім зрозуміло, що автор має на увазі під 

«позитивістським характером» норм? На нашу думку у статті 8 ідеї концепції 

природного права переводяться у площину права позитивного, що є цілком 

закономірним процесом.

3. На стор.233-234 дисертації автор зазначає: «Системний аналіз спектру 

наукових суджень і висновків судів, їх синтез дають підстави для висновку, 

що принцип верховенства права в судовій практиці може діяти в багатьох 

аспектах: урегульовує правовідносини, допомагає тлумачити норми права,
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забезпечує юридичну (правову) визначеність, забороняє свавілля влади, 

забезпечує доступ до судочинства, що здійснюється незалежним і 

безстороннім судом, охороняє права людини, забороняє дискримінацію 
тощо». Очевидно, що наукові судження та висновки судів в даному контексті 

не можуть представляти собою систему в науковому розумінні, а відтак і 

бути предметом саме системного аналізу. Крім того, вони не можуть бути 

предметом синтезу, оскільки логічний прийом синтезу передбачає 

об’єднання певних складових в єдине логічне ціле. Зроблений автором 

висновок є результатом узагальнення наукових позицій та висновків судів, 

зробленого на підставі звичайного аналізу.

4. На стор.271-272 дисертації автор зазначає: «Дослідження дає підстави 

для попереднього висновку, що класифікацію виборчих спорів можна

поділити ще на великі групи залежно від суб’єкта, що здійснює
\

класифікацію. Це зокрема науковці, ЦВК, Державна судова адміністрація, 

Рада суддів України». На нашу думку в даному випадку буде здійснюватись 

не класифікація виборчих спорів, а класифікація класифікацій, що власне й 

викликає питання про її доцільність.

Крім того, на стор.274 -  275 автор зазначає, що класифікація виборчих 

спорів та їх виникнення залежить від розвитку виборчого законодавства, від 

удосконалення процедур розгляду виборчих спорів та суб’єктів розгляду 

таких спорів, зокрема й від суб’єктів, які класифікують виборчі спори. Це 

твердження є дещо некоректним, оскільки класифікація, як один із методів 

систематизації, залежить виключно від підстав класифікації, тобто від 

найбільш суттєвих ознак того явища, стосовно якого вона здійснюється. 

Очевидно, що розвиток виборчого законодавства чи удосконалення процедур 

розгляду виборчих спорів самі по собі не є ознаками и характеристиками 
виборчих спорів.

5. На стор.276 автор зазначає, що інститут строку звернення до суду слід 

визнати матеріально-правовим, оскільки він безпосередньо пов’язаний з
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реалізацією прав і свобод уповноваженої особи. Такого висновку можна 

дійти виходячи насамперед з того, що він суттєво відрізняється від інститутів 

інших строків, передбачених у процесуальному законодавстві, за суттю, 

правовим характером, нормативним закріпленням, наслідками пропуску, 

порядком поновлення тощо. Інститут строку звернення до суду залишається 

матеріально правовим інститутом, хоча він встановлений процесуальним 

законодавством.

В даному випадку виникає питання про те, на підставі яких критеріїв 

автор виділяє матеріально-правові і процесуально-правові інститути? Крім 

того потребує пояснення, чи є інститут строку звернення до суду, на думку 

автора, інститутом процесуального права взагалі?

6. На стор.ЗОЗ автор зазначає, що виборчим процесом є правовідносини,

що виникли в результаті здійснення його суб’єктами в межах строків,
\

визначених законодавством про вибори, виборчих процедур на етапах 

виборчого процесу. В даному випадку очевидна тавтологічність визначення 

поняття «виборчий процес».

7. У четвертому розділі дисертації досить часто використовується 

конструкція «складові виборчого спору». До таких складових, зокрема, автор 

відносить виборчий процес, пов’язаність правовідносин з виборчим 

процессом, суб’єктів виборчого спору. На нашу думку, використання 

терміну «складові» правомірно лише з точки зору аналізу структури певного 

явища. Якщо ж розглядати структуру виборчого спору як правового 

конфлікту, то суб’єктів виборчого спору можна відносити до його складових, 

але виборчий процес чи пов’язаність правовідносин з виборчим процесом є 

не складовими, а ознаками виборчого спору, які відрізняють його від інших 
спорів.

8. Зі змісту підрозділів 5.1 та 5.2 дисертації не зовсім зрозуміло, чим, на 

думку автора відрізняються гармонізація та уніфікація виборчого
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законодавства в тому числі й з питань регулювання судового захисту 

виборчих прав, дисертації.

На думку автора, принцип гармонізації виборчого законодавства є 
процесом діяльності відповідних суб’єктів стосовно цілеспрямованого 

зближення та узгодження нормативно-правових приписів з метою 

однакового врегулювання правовідносин, пов’язаних із виборами та 

виборчим процесом, та їх однакового застосування(стор.375). В той самий 

час автор вважає, що уніфікація законодавства в українському суспільстві є 

засадою процесу законотворчої діяльності ВРУ, який спрямовано на 

прийняття законів, норми яких за змістом однакові й однаково регулюють 

певні види суспільних відносин, зокрема щодо розгляду адміністративними 

судами виборчих спорів. Принцип уніфікації законодавства полягає також у 

внесенні змін у чинне законодавство стосовно приведення його колізійних

норм до стану однакового врегулювання відповідних відносин, тобто цей
\

принцип також включає стадію відслідковування у практиці 

правозастосування норм права, які по-різному врегульовують однакові 

правовідносини (стор.377).

Складається враження, що йдеться про один принцип, але який 

розглядається з дещо різних позицій. Відтак потребує пояснення позиція 

автора щодо чіткого розмежування зазначених принципів.

9. На стор. 312 дисертації автор зазначає, що потребують негайного 

врегулювання відносини щодо реалізації права голосу громадянами України, 

які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим і міста Севастополя. Механізм реалізації цього права через зміну місця 

голосування без зміни виборчої адреси не є тим, що забезпечує це право. 

Таким виборцям для голосування на законодавчому рівні слід передбачити 

утворення окружних і дільничних виборчих комісій у наближених до 

окупованої території регіонах України.

Така пропозиція очевидно стосується виборів народних депутатів 

України та Президента України, але вона видається малореалістичною з
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огляду на відсутність реальної можливості щодо формування списків 

виборців на відповідних дільницях, формування складу відповідних 

виборчих комісій, участі осіб, що проживають на окупованих територіях, у 
голосуванні тощо.

Зазначені недоліки хоча й мають місце у дисертації, але не суттєво не 

впливають на загальний рівень дисертації, її теоретичну та практичну 

цінність, на рівень наукової новизни її результатів.

Як офіційний опонент, я можу стверджувати, що в дисертації М.І. 

Смоковича вирішується важлива наукова проблема створення теоретичних 

засад правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих 

спорів, а результатам дослідження притаманний належний ступінь наукової 

новизни.

Враховуючи наведене, вважаю, що дисертація „Теоретичні засади 

правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих

спорів” відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів та 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 

а її автор -  Смокович Михайло Іванович, заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Професор кафедри державно-правових 
дисциплін Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна,

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ -

доктор юридичних наук, професор
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Д.М. Лук’янець
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