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ВСТУП
Актуальність теми. Конституція України проголосила, що людина, її
життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю. Закріпивши такі принципово
важливі положення в Основному Законі, наша держава черговий раз
зафіксувала своє прагнення бути дійсно правовою та демократичною
державою.

Разом

із

тим,

одного

лише

законодавчого

закріплення

вищенаведених положень не достатньо. Необхідним є наявність ефективних
державних механізмів захисту прав громадян від необґрунтованих, а іноді й
протиправних рішень суб’єктів владних повноважень. Одним із таких
механізмів, є механізм перегляду рішень суб’єктів владних повноважень у
справах про адміністративні правопорушення. За обставин перегляду рішень
у

справах

про

адміністративні

правопорушення

суб’єкти

владних

повноважень набувають правового статусу відповідача. При цьому, варто
звернути увагу на той факт, що відповідачем є не будь-які особи, а лише ті,
які можуть набути статус відповідача, а хто може набути такого статусу в
законодавстві не визначено. В разі, якщо особа з будь-яких причин не може
набути статусу відповідача, адміністративний процес не може виникнути
взагалі в зв’язку із відсутністю особи, до якої направлені позовні вимоги, що
значно ускладнює судовий захист прав громадян, незаконно притягнутих до
адміністративної відповідальності.
Набуття правового статусу відповідача в адміністративному процесі
можливо,

якщо

правосуб’єктністю,

він

володіє

що

являє

адміністративною
собою

сукупність

процесуальною
адміністративної

процесуальної правоздатності – здатності мати процесуальні права й
обов’язки, а також адміністративної процесуальної дієздатності – здатності
самостійно й усвідомлено такими правами й обов’язками розпоряджатися.
Нажаль, доводиться констатувати, що у чинному Кодексі адміністративного
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судочинства України (далі – КАС України) не наведено вичерпного переліку
прав та обов’язків відповідача. Права, якими користуються всі особи, які
беруть участь у справі, наведені у ст. 49 КАС України, яка хоч і має назву
“права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі”, фактично встановлює
лише обсяг прав вищенаведених осіб, так не наводить жодного з їх обов’язку.
Отже, в законодавстві чітко не визначено підстави та порядок набуття
правового

статусу

відповідача,

немає

чітко

закріпленого

переліку

процесуальних гарантій відповідача, не визначено вичерпний перелік
принципів реалізації правового статусу відповідача під час перегляду рішень
у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами,
не має чіткого розуміння форм реалізації правового статусу відповідача під
час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення
адміністративними судами, що обумовлює актуальність представленого
дослідження.
Слід зауважити, що окремі проблемні питання характеристики статусу
відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами були предметом наукових
досліджень В.Б. Авер’янова, О.П. Альохіна, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха,
В.М. Бевзенка,

Ю.П. Битяка,

Б.М Габрічідзе,

І.П. Голосніченка,

В.М. Горшеньова, Е.Ф. Демського, Є.В. Додіна, О.А. Дьоміна I.Б. Колiушка,
А.М. Колодія,

В.К. Колпакова,

С.О. Короєда,

С.І. Котюргіна,

М.В. Лошицького,

Р.С. Мельника,

А.Т. Комзюка,

В.В. Копєйчикова,

О.В. Кузьменко,
А.О. Неугоднікова,

Р.О. Куйбiди,
Є.А. Олійника,

О.М. Пасенюка, Ю.С. Педько, Г.І. Петрова, Н.Б. Писаренка, Д.М. Притики,
А.В. Руденка, Н.Г. Саліщевої, О.В. Самойленка, О.Г. Свиди, В.В. Синцова,
В.М. Скавроніка,

В.Д. Сорокіна,

М.Ф. Стахурського,

В.С. Стефанюка,

А.А. Стрижака,

В.А. Сьоміної,

Ю.О. Тихомирова,

М.М. Тищенка,

О.Г. Чернявського, І.В. Шруб, О.М. Якуби та інших учених. Проте у
вітчизняній юридичній науці питання саме про правовий статус відповідача
під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення
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адміністративними судами висвітлено недостатньо, у наукових працях цей
статус досліджувався фрагментарно або в рамках ширшої правової
проблематики, без комплексного підходу.
Таким чином, недосконала теоретична та правова конструкція правового
статусу

відповідача

в

адміністративному

судочинстві,

наявність

особливостей реалізації правового статусу відповідача під час перегляду
рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними
судами, оновлення законодавства, що регламентує зазначені питання,
відсутність належного наукового їх опрацювання зумовлюють актуальність
та важливість комплексного дослідження правового статусу відповідача під
час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення
адміністративними судами.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження відповідає напрямкам визначеним у Концепції
вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні
відповідно до європейських стандартів (затвердженої Указом Президента
України від 10 травня 2006 року № 361/2006), а також Стратегії державної
політики

сприяння

(затвердженої

розвитку

Указом

громадянського

Президента

України

суспільства
від 24 березня

в

Україні
2012 року

№ 212/2012.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження
полягає у тому, щоб на основі аналізу чинного адміністративного та
адміністративно-процесуального законодавства України й практики його
реалізації визначити сутність та особливості правового статусу відповідача
під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення
адміністративними судами. І на цій основі виробити конкретні пропозиції та
рекомендації щодо вдосконалення відповідного законодавства.
Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі
основні завдання:
– охарактеризувати поняття та структуру правового статусу відповідача
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в адміністративному процесі;
– визначити підстави та порядок набуття статусу відповідача в
адміністративному процесі;
– встановити процесуальні гарантії відповідача під час перегляду рішень
у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами;
– з’ясувати правові засади реалізації правового статусу відповідача під
час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення
адміністративними судами;
– окреслити принципи реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні

правопорушення

адміністративними судами;
- з’ясувати форми реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні

правопорушення

адміністративними судами;
– встановити особливості реалізації правового статусу відповідача на
обов’язкових стадіях перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судам;
– визначити напрямки вдосконалення правового статусу відповідача на
факультативних стадіях перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами.
Об’єктом дослідження є адміністративне судочинство як форма захисту
прав громадян України та відповідна стадія адміністративно-деліктного
провадження.
Предмет дослідження є правовий статус відповідача під час перегляду
рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними
судами.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять як
загальні, так і спеціальні методи наукового пізнання. При написанні
дисертаційного
філософські,

дослідження
та

спеціальні

використовувались
юридичні

методи.

загальнонаукові,
Так,

використання
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діалектичного методу дозволило запропонувати низку власних визначень
термінів, ґрунтуючись на пізнані дійсності в її суперечливості, цілісності і
розвитку.

За

допомогою

використання

логіко-семантичного

методу

поглиблено понятійний апарат, удосконалено розуміння таких категорій, як
«правовий статус відповідача в адміністративному процесі», «процесуальні
гарантії відповідача», «принципи реалізації правового статусу відповідача
під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення
адміністративними судами» тощо (розділи 1, 2). За допомогою системноструктурного методу було розкрито підстави та порядок набуття статусу
відповідача в адміністративному процесі, процесуальні гарантії відповідача
під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення
адміністративними

судами,

принципи

реалізації

правового

статусу

відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами (підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 2.3).
Автором також застосовувалися формально-логічний (підрозділ 2.2, 2.3,),
структурний (підрозділ 1.2) та статистичний методи (підрозділи 1.3, розділ
2).
Науково-теоретичне підґрунтя дисертації становлять наукові праці
фахівців в галузі філософії, соціології, загальної теорії держави і права,
адміністративного права та процесу, інших галузевих правових наук, у тому
числі зарубіжних учених. Нормативною основою дисертації є Конституція
України, кодекси, закони України, акти Президента та Кабінету Міністрів
України, підзаконні нормативні акти, які закріплюють правовий статус
відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами. Інформаційною та емпіричною
базою дослідження є узагальнення практики діяльності адміністративного
суду, політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні й
аналітичні матеріали.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що
дисертація є першим комплексним дослідженням правового статусу
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відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення
сформульовано

адміністративними
низку

нових

судами,

наукових

у

результаті

положень

та

якого

висновків,

запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:
вперше:
-

запропоновано

власну

класифікацію

процесуальних

гарантій

відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами. Серед вищенаведених гарантій
виокремлено: заперечення проти адміністративного позову (матеріальноправового та процесуально-правового характеру), мирову угоду, а також
передбачену можливість позивача відкликати адміністративний позов;
зустрічний позов та оскарження судових рішень у вищенаведеній категорії
адміністративних справ;
удосконалено:
- розуміння поняття «права відповідача в адміністративному процесі» та
«юридичні обов’язки відповідача в адміністративному процесі». Під правами
відповідача в адміністративному процесі запропоновано розуміти закріплену
та гарантовану КАС України свободу обирати поведінку, що впливатиме на
інших суб’єктів адміністративного процесу з метою забезпечення його
процесуальних інтересів. Під юридичними обов’язками відповідача в
адміністративному

процесі

запропоновано

розуміти

встановлену

на

нормативно-правовому рівні та забезпечувану державою сукупність правил
поведінки, яких йому необхідно дотримуватись в адміністративному процесі;
– характеристику системи принципів реалізації правового статусу
відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами, до таких віднесено наступні:
верховенство права, законність, рівність усіх учасників адміністративного
процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність,
офіційне з’ясування всіх обставин у справі, гласність і відкритість
адміністративного процесу, обов’язковість судових рішень, доступність мови
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правосуддя;
-

розуміння

необхідності

встановлення

процесуального

правила

стосовно того, що заява про перегляд судових рішень повинна подаватися
безпосередньо до Верховного Суду України, який би й вирішував питання
про відкриття провадження по такій заяві. Вищенаведене правило необхідно
запровадити шляхом внесення відповідних законодавчих змін як до Закону
України “Про судоустрій і статус суддів”, так й до КАС України;
- позицію, що процесуальне законодавство не встановлює обмежень
щодо процесуальних дій, які може вчинити суддя адміністративного суду
задля належного проведення стадії підготовки справи досудового розгляду.
За

наслідками

підготовчого

провадження

суд,

у

разі

відсутності

процесуальних перешкод, постановляє ухвалу про закінчення підготовчого
провадження та призначення справи до судового розгляду;
дістали подальшого розвитку:
– обґрунтування, що однією з основних форм реалізації правового
статусу відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами є реалізація повноважень таким
суб’єктом

адміністративно-процесуальних

правовідносин

через

свого

процесуального представника, який діє на підставі закону (законне
представництво);
- пропозиція щодо необхідності зміни ст. 100 КАС України в частині її
доповнення переліком хоча б основних поважних причин пропуску строків
звернення до адміністративного суду. Внесення вищенаведених змін до
процесуального

законодавства

слугувало

б

не

тільки

забезпеченню

конституційних гарантій на ефективний судовий захист в адміністративних
справах у зв’язку із переглядом рішень у справах про адміністративні
правопорушення, а й забезпеченню вищенаведених гарантій у всіх категоріях
адміністративних справ;
- висновок, що КАС України не вимагає обов’язкової участі відповідача
на судовому засіданні. Зазначено, що велика кількість помилок, допущених в
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справах про адміністративні правопорушення й, як наслідок, велика кількість
позовів до адміністративних судів щодо перегляду рішень у вищенаведеній
категорії справ, свідчить про необхідність особистої участі суб’єктів владних
повноважень під час перегляду адміністративними судами рішень у таких
справах. Вищенаведене забезпечувало б врахування допущених суб’єктами
владних повноважень помилок при прийнятті ними рішень у справах про
адміністративні правопорушення, що, безумовно, сприяло б недопущенню
ухвалення ними в подальшому незаконних рішень, а отже й зменшило б
випадки незаконного та необґрунтованого порушення прав, свобод та
інтересів фізичних та юридичних осіб.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, зокрема
викладені в дисертації положення можуть бути використані:
– у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки адміністративноправових засад діяльності адміністративних судів під час перегляду рішень у
справах про адміністративні правопорушення;
– у правотворчості – з метою підготовки і уточнення низки законодавчих
та підзаконних актів з питань закріплення правового статусу відповідача під
час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення
адміністративними судами;
– у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності
діяльності адміністративного суду як суб’єкта перегляду рішень у справах
про

адміністративні

правопорушення,

а

також

практики

перегляду

адміністративних справ;
– у навчальному процесі – при підготовці підручників і навчальних
посібників з дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний
процес», «Суд та правоохоронні органи», а також у процесі проведення
занять із зазначених дисциплін у юридичних ВНЗ.
Апробація

результатів

дисертації.

Дисертація

виконана

та

обговорена на кафедрі адміністративного права, процесу та адміністративної
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діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ. Її матеріали були представлені на двох науково-практичних
конференціях: «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ»
(м. Київ, 14 травня 2015 р.) та «Вітчизняна юридична наука в умовах
сучасності» (м. Харків, 20-21 березня 2015 р).
Публікації. Основні наукові положення та висновки дисертаційного
дослідження викладено у чотирьох наукових статтях, опублікованих у
наукових фахових виданнях України, одній статті в іноземному виданні та
двох тезах доповідей на конференціях.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ВІДПОВІДАЧА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
1.1. Поняття та структура правового статусу відповідача в
адміністративному процесі

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується право
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [6]. У цьому
контексті варто зазначити, що вищенаведене конституційне положення
необхідно розуміти так, що кожен, тобто громадянин України, іноземець,
особа без громадянства має гарантоване державою право оскаржити в суді
загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу
державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових
осіб, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства
вважають, що їх рішення, дія чи бездіяльність порушують або ущемляють
права та свободи громадянина України, іноземця, особи без громадянства чи
перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді
[7]. Варто зазначити, що завдання із захисту прав, свобод та інтересів
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових
відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в
тому

числі

на

адміністративні

виконання
суди

в

делегованих
межах

повноважень

розгляду

покладено

адміністративних

на

справ.

Адміністративна справа (справа адміністративної юрисдикції) – це переданий
на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б
однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування,
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їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні
управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання
делегованих повноважень [8].
Внаслідок здійснення діяльності адміністративними судами щодо
розгляду та вирішення адміністративних справ виникають, видозмінюються,
розвиваються та припиняються правовідносини, що в національному
законодавстві отримали назву адміністративний процес. Разом із тим, задля
того щоб адміністративний процес виник і розпочав свій розвиток,
необхідним є дотримання певних умов, однією з найважливіших із яких
виступає його належний суб’єктний склад. У контексті досліджуваного
питання серед суб’єктного складу адміністративного процесу варто виділити
суб’єктів, які, як справедливо було зазначено, відіграють одну з провідних
ролей в адміністративному процесі – його сторони. При цьому поняття сторін
у теорії юридичного процесу, в тому числі й адміністративного, є
узагальнюючим та одночасно включає в себе поняття “позивач” і
“відповідач” [9, с. 134]. Так, відповідно до ст. 50 КАС України сторонами в
адміністративному процесі є позивач і відповідач. При цьому, позивачем в
адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи
без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи),
суб’єкти владних повноважень (орган державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в
тому числі на виконання делегованих повноважень). У свою чергу,
відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, якщо
інше не встановлено КАС України. Так, у ч. 4 ст. 50 КАС України зазначено,
що 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 [8]:
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- про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї
діяльності об’єднання громадян. При цьому, відповідно до ст. 28 Закону
України “Про громадські об’єднання” від 22 березня 2012 року громадське
об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу
з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським
об’єднанням вимог законодавства. Заборона громадського об’єднання має
наслідком

припинення

його

діяльності

в

порядку

встановленому

законодавством, та виключення з Реєстру громадських об’єднань [10].
- про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян.
Відповідно до ст. 25 Закону України “Про громадські об’єднання”
припинення діяльності громадського об’єднання здійснюється зокрема за
рішенням

суду

про

заборону

(примусовий

розпуск)

громадського

об’єднання [10].
- про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з
України. Згідно із ст. 30 Закону України “Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства” від 22 вересня 2011 року, центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері
міграції, органи охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без
громадянства, які затримані ними в межах контрольованих прикордонних
районів під час спроби або після незаконного перетинання державного
кордону України) або органи Служби безпеки України можуть лише на
підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду
примусово видворити з України іноземця й особу без громадянства, якщо
вони не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про
примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що
іноземець або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого
рішення, крім випадків затримання іноземця або особи без громадянства за
незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами
пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним
органам суміжної держави [11].
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- про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори,
мітинги, походи, демонстрації тощо). Так, відповідно до ст. 182 (особливості
провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних
повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання) КАС
України органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування негайно
після одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, походів,
демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного адміністративного
суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про заборону таких
заходів чи про інше обмеження права на мирні зібрання (щодо місця чи часу
їх проведення тощо) [8].
- в інших випадках, встановлених законом. Отже, перелік випадків, у
яких 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 не вичерпується лише положеннями КАС України, а може бути
доповнено відповідно до положень спеціального законодавства. Так,
наприклад, згідно із ст. 5 Закону України “Про статус народного депутата
України” від 17 листопада 1992 року, в разі невиконання вимоги щодо
несумісності

депутатського

мандата

з

іншими

видами

діяльності

повноваження народного депутата припиняються достроково на підставі
закону за рішенням суду [12].
У контексті досліджуваного питання варто зауважити, що провідна
роль сторін, як суб’єктів адміністративного процесу обумовлюється тим, що
саме завдяки їм та їхній поведінці, волевиявленню виникає та розвивається
зазначений процес. При цьому, варто звернути увагу на той факт, що
позивачем і відповідачем є не будь-які особи, а лише ті, між якими виник
правовий спір (конфлікт). Як справедливо було зазначено із цього приводу,
що

лише

наявність

у

позивача

з

відповідачем

протилежних,

взаємовиключаючих позицій є підставою для порушення адміністративної
справи. Для того аби процес по конкретній справі виник необхідна наявність
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двох сторін з протилежними інтересами. З огляду на ту обставину, що
сторони адміністративного процесу лише передбачають свою правоту в
публічно-правовому спорі, що виник, факт достовірності їх вимог і
заперечень ще слід довести в судовому порядку, то відповідно, в кожної із
сторін

є

власний

суб’єктивний

інтерес,

який

обумовлюється

їх

процесуальним статусом [9, с. 134-135]. Таким чином, задля того щоб
адміністративний процес виник та почав свій розвиток необхідно щоб його
основні учасники – сторони набули свого відповідного правового статусу.
При цьому, з огляду на обрану тематику нашого дослідження, для нас,
найбільший інтерес представляє підстави та порядок набуття правового
статусу відповідача в адміністративному процесі.
Із приводу вищенаведеного варто зауважити, що в зв’язку із тим, що
для того щоб дослідити будь-яке явище в цілому, необхідним є дослідження
його окремих складових елементів, з’ясування підстав та порядку набуття
правового статусу відповідача необхідно розпочати з визначення поняття
“правового

статусу”,

чому

й

буде

присвячено

даний

підрозділ

представленого дослідження. У свою чергу, безпосереднє дослідження
підстав та порядку набуття правого статусу відповідача в адміністративному
процесі буде приведено нами в наступному підрозділі даної роботи.
Так, в етимологічному сенсі під словом “статус” слід розуміти
правове становище громадян, державних і громадських органів, міжнародних
організацій тощо [1, с. 1387]. При цьому, в юридичній енциклопедичній
літературі зауважують, що правовий статус (лат. status – становище) – це
сукупність прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб. В Україні
визначається Конституцією, законами та іншими нормативно-правовими
актами, міжнародними договорами, ратифікованими Верховної Радою
України [2, с. 693]. Як зазначається, правовий статус юридичних осіб
визначається через їх компетенцію, тобто права й обов’язки цих осіб,
зафіксовані в чинному законодавстві. Йдеться про державні органи,
підприємства, установи й організації. У конкретизованому вигляді їх
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правовий статус відображається в законах, положеннях, статутах та інших
нормативно-правових актах про ці органи, підприємства, установи та
організації. Від повноти юридичної фіксації повноважень юридичної особи
залежить ефективність їх діяльності [3, с. 44].
І. С. Окунєв під час дослідження загально-теоретичних засад
правового статусу суб’єкта права дійшов висновку, що під правовим
статусом суб’єкта права слід розуміти складову частину соціального статусу,
що визначає правове становище суб’єкта права щодо інших суб’єктів права,
має

офіційне

визнання

з

боку

держави,

формальну

визначеність,

характеризується системністю, стабільністю й обумовлений існуючою
системою суспільних відносин. При цьому вчений наголошує на тому, що до
рис правового статусу слід віднести те, що він:
- є складовою частиною соціального статусу;
- є юридичною категорію, що визначає правову позицію (становище)
суб’єкта права у взаємовідносинах з іншими суб’єктами незалежно від його
участі в конкретних правовідносинах. Наділення того чи іншого суб’єкта
права правовим статусом ставить його в певне положення щодо інших
суб’єктів права. Правовий статус є мірою правового зв’язку суб’єкта права з
іншими суб’єктами, включає в себе весь спектр відносин (зв’язків) суб’єкта
права;
- є юридичною категорію, що визначає правову позицію (становище)
саме суб’єкта права, але не об’єкта права;
- відображає індивідуальні особливості суб’єктів права, та відображає
їх реальний стан у системі різноманітних відносин в конкретних умовах;
- має офіційне визнання з боку держави;
-

характеризується

формальною

визначеністю,

тобто

існує

нерозривний зв’язок правового статусу суб’єктів та права. Правовий статус
суб’єкта права в суспільстві юридично оформлюється державою. Правовий
статус окреслюється об’єктивним правом (юридичними нормами), тобто
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держава здійснює фіксацію в нормах чинного законодавства певної моделі
правового статусу;
- характеризується системністю, тобто, включає в себе певні
елементи, пов’язані між собою (зокрема, права й обов’язки) [15, с. 53-58].
О. Ф. Скакун зауважує, що правовий статус – це одна з
найважливіших політико-правових категорій, що нерозривно пов’язана з
соціальною структурою суспільства, рівнем демократії, станом законності.
Будучи складним багатоаспектним конституційно-правовим механізмом, він
виступає як юридична міра соціальної свободи суб’єкта права; визначає
межі, в яких можуть відбуватися кількісні зміни його правового становища.
При цьому вчена наводить ознаки правового статусу:
- залежить від сутності соціального укладу, в умовах якого він
складається та функціонує;
- установлюється спеціально уповноваженими органами держави та
його зміст змінюється з волі законодавця, а не окремих суб’єктів права, на
яких він поширюється;
- одержує вираз у формах права – нормативно-правовому акті,
нормативно-правовому договорі (у тому числі міжнародно-правовому
договорі);
- складається з таких частин (елементів) – статутні права, законні
інтереси й обов’язки;
- його елементи мають універсальний характер – однакові для всіх
носіїв одного виду;
- визначає границі, в межах яких формуються статутні права й
обов’язки [13, с. 550].
Справедливою є й позиція В. В. Кравченко, який звертає увагу на те,
що під правовим статусом особистості слід розуміти її юридично закріплене
становище в державі та суспільстві. При цьому він (правовий статус)
становить важливу складову частину суспільного статусу, стосується якості

20
особи як людини та громадянина й характеризує зв’язки з державою та
державно-організованим суспільством [16, с. 96].
Варто зазначити, що аналізуючи теоретичну конструкцію правового
статусу відповідача в адміністративному процесі не можна оминути увагою
його структуру. При цьому варто зазначити, що в етимологічному сенсі під
поняттям

“структура”

розуміють

взаєморозміщення

та

взаємозв’язок

складових частин цілого; будову; устрій, організацію чого-небудь [1, с. 1405].
Філософи наголошують на тому, що структура (від лат. structura – побудова,
порядок, зв’язок) – сукупність стійких зв’язків об’єкта, що забезпечують
його цілісність. Так, ще Кант зазначав, що структура – це розташування та
зв’язок частин якого-небудь організму, що було створено з визначеною
метою [4, с. 438]. Структура являє собою сталий взаємозв’язок між
частинами цілого, схема (диспозиція) взаємного розташування елементів
змісту, спосіб організації елементів в системі, її засаднича будова, що
утворює просторово-часову конфігурацію або внутрішню форму чогось
цілого [5, с. 199]. Таким чином, можна зробити висновок, що структура
правового статусу особу, в тому числі правового статусу відповідача в
адміністративному процесі, являє собою сукупність елементів, взаємозв’язок
яких й надає особі відповідного правового статусу.
Як слушно зауважує С. Л. Лисенков, що правовий статус особи являє
собою сукупність закріплених у чинному законодавстві прав, свобод та
обов’язків, а також гарантій їх реалізації [17, с.258]. О. Ф. Скакун наголошує
на тому, що правовий статус особи – це система закріплених у нормативноправових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків,
відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права (тобто як
такий,

що

має

правосуб’єктність)

координує

свою

поведінку

в

суспільстві [14, с. 377]. Е. Е. Додіна, в своєму дослідженні, що присвячено
адміністративно-правовому статусу громадських організацій в Україні
зауважує, що правовий статус суб’єкта створюють норми, загальні для всіх
суб’єктів, а тому він являє собою закріплену Конституцією та законами
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України, сукупність вихідних, основних прав й обов’язків суб’єктів [68, с.
17]. О. А. Вівчаренко, під час дослідження проблематики визначення
гарантій права власності на землю в Україні зауважує, що загальновідомим є
той факт, що правовий статус – це сукупність юридичних прав, свобод та
обов’язків особи, які закріплені в діючому законодавстві й складають
соціально допустимі та необхідні потенційні можливості особи мати
суб’єктивні права й обов’язки та реалізувати їх у системі суспільних
відносин [69, с. 93]. Під час визначення місця теорії управління в
правознавстві Н. С. Ней наголошує на тому, що правовий статус особи – це
така правова категорія, яка характеризує особу у всієї сукупності її прав та
обов’язків. При цьому, закріплення та зміна правового статусу осіб за
допомогою правових норм є одним із важливих шляхів здійснення
регулятивної функції права [70, с. 53]. Отже, з аналізу вищенаведеного
можна дійти висновку, що в науково-правових колах панує думка щодо
таких основоположних складових правового статусу особи як її права й
обов’язки, а також відповідальність. Розглянемо кожний із вищенаведених
елементів.
Так, на думку О. Ф. Скакун суб’єктивне право – це вид і міра
можливої

(або

дозволеної)

поведінки

суб’єкта

права,

встановлена

юридичними нормами для задоволення інтересів правомочної особи та
забезпечувана державою. Під суб’єктивним правом (“має право”) розуміється
можливість індивіда домагатися володіння та користування благом,
адекватним змісту суб’єктивного права, заради якого право людини й існує.
При цьому вчена наводить ознаки суб’єктивного права:
- можливість певної поведінки;
- можливість, що належить суб’єкту праву – правомочному;
- надається з метою задоволення інтересів правомочного;
- існує в правовідносинах;
- є мірою можливою поведінки, порушення якої є зловживанням
правом;
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- існує лише відповідно до юридичного обов’язку;
- встановлюється юридичними нормами;
- забезпечується (гарантується державою) [13, с. 511-512].
У своєму досліджені, що присвячено проблематиці визначенню
адміністративно-правового статусу громадянина України М. А. Бояринцева
дійшла висновку, що в широкому розумінні “адміністративне право особи” –
це комплекс прав, свобод та охоронюваних законом інтересів людини й
громадянина, які виникають у зв’язку із задоволенням людиною або
громадянином

своїх

адміністративних

потреб

і

правовідносин.

ставить
При

особу

цьому,

в

у

статус

вузькому

суб’єкта
розумінні

“адміністративне право особи” – це суб’єктивне право, яке виникає в зв’язку
із реалізацією людиною або громадянином свого адміністративно-правового
статусу [72, с. 74].
В. Й. Пашинський зауважує, що суб’єктивні права особи – це ті
конкретні правові можливості, які виникають у людини, як індивідуальновизначеного суб’єкта, на основі норм об’єктивного права. Це юридичні
можливості конкретної людини, які безпосередньо витікають із загальних,
абстрактних правил поведінки, встановлених законодавцем [74, с.263–264;
73, с. 71]. У своєму досліджені, що присвячено гарантіям забезпечення прав і
свобод громадян в адміністративному процесі І. І. Сіліч звертає увагу на те,
що суб’єктивне право особи – це закріплена в юридичних нормах можливість
її поведінки, спрямованої на здійснення відповідних прав людини.
Володіючи

суб’єктивним

юридичним

правом,

особа

набуває

таких

можливостей (свобод):
- самій чинити певні активні дії (право на свої дії);
- вимагати від інших суб’єктів вчинення певних дій (право на чужі
дії);
- звертатися до держави за захистом, примусовим забезпеченням
свого юридичного права (права на забезпечувальні дії держави) [76, с. 79;
75, с. 24].
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Як зауважують у юридичній енциклопедичній літературі, що права
людини – визначальні засади правового статусу особи, а тому є природними
та невідчужуваними. Без цих прав людина не може існувати як повноцінна
суспільна істота. Права людини є необхідним елементом громадянського
суспільства та правової держави [71, с. 710]. У цьому контексті слід
зазначити, що в нашому випадку мова йде не про природні права особи, які
дійсно є невідчужуваними, а саме про права особи, що набуває статусу
відповідача в адміністративному процесі. Іншою мовою, такі права
відповідна особа може набути лише за умови отримання нею правового
статусу відповідача в адміністративному процесі. У цьому контексті
зауважимо, що питанню підстав та порядку набуття вищенаведеного
правового статусу буде присвячено наступний підрозділ представленого
дослідження.
У зв’язку із тим, що права відповідача є складовою частиною прав
сторін в адміністративному процесі, слід навести позицію А. Т. Комзюка,
В. М.

Бевзенко

та

Р.

С.

Мельника,

які

навчальному

посібнику

“Адміністративний процес України” звертають увагу на те, що під правами
сторін в адміністративному процесі слід розуміти надану й гарантовану
процесуальним законодавством свободу обирати вид поведінки, яка
впливатиме

на

інших

учасників

адміністративно-процесуальних

правовідносин з метою забезпечення процесуальних інтересів позивача та
відповідача по конкретній адміністративній справі. При цьому вчені наводять
особливості,

що

характеризують

суб’єктивні

права

сторін

в

адміністративному процесі:
1) суб’єктивні права – це можливість певної поведінки;
2) ця можливість надана особі, яка володіє адміністративною
процесуальною дієздатністю;
3) ця можливість надана:
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- з метою захисту законних прав, свобод та інтересів суб’єкта, який
перебуває в правовідносинах із органами державної влади або органами
місцевого самоврядування;
- задля вирішення в судовому порядку публічно-правових спорів, які
виникають із таких правовідносин;
4) поведінка сторін в адміністративному процесі реалізується в
адміністративно-процесуальних правовідносинах;
5) поведінка сторін адміністративного процесу нормативно обмежена,
порушення цих меж (міри можливої поведінки) визначається зловживанням
правом;
6) процесуальні права сторін існують тільки в зв’язку з наявністю
відповідних юридичних обов’язків з боку іншого учасника правовідносин і
без виконання цих обов’язків не можуть бути реалізовані;
7) реалізація прав гарантується державним примусом або осудом
щодо носія кореспондуючого обов’язку;
8) процесуальні права сторін мають юридичну природу, оскільки
надаються лише адміністративно-процесуальними нормами та гарантуються
державою [9, с. 142-143].
Отже, під правами відповідача в адміністративному процесі необхідно
розуміти закріплену та гарантовану КАС України свободу обирати
поведінку, що впливатиме на інших суб’єктів адміністративного процесу з
метою забезпечення його процесуальних інтересів. При цьому, з аналізу
положень КАС України можна дійти висновку, що законодавець виокремлює
дві групи прав учасників (в тому числі відповідача) адміністративного
процесу – загальну та спеціальну. Так, загальна група прав поширюється на
всіх осіб, що беруть участь у справі, в тому числі й на відповідача. Варто
зазначити, що права, якими користуються всі особи, які беруть участь у
справі наведені в ст. 49 КАС України, яка хоч і має назву “права та обов’язки
осіб, які беруть участь у справі” фактично встановлює лише обсяг прав
вищенаведених осіб, так як не наводить жодного з їх обов’язку. Отже,
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відповідно до вищенаведеної норми особи, які беруть участь у справі, мають
право:
- знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові
рішення, які ухвалюються в справі та стосуються їхніх інтересів;
- знайомитися з матеріалами справи;
- заявляти клопотання та відводи;
- давати усні та письмові пояснення, доводи й заперечення;
- подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;
- висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду
справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам,
експертам, спеціалістам, перекладачам;
- подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших
осіб;
- знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання,
протоколом про вчинення окремої процесуальної дії та подавати письмові
зауваження до них;
- робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів
справи, одержувати копії судових рішень;
- оскаржувати судові рішення в частині, що стосується їхніх інтересів;
- користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм КАС
України [8].
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що останній
пункт вищенаведеного переліку свідчить, що представлений перелік
загальних прав осіб, які беруть участь у справі є невичерпним і може бути
доповнений

окремими

положеннями

КАС

України

відповідно

до

конкретного правового статусу особи, в нашому випадку – відповідача, що й
утворює спеціальну групу прав. Іншими словами спеціальна група прав
поширюється на осіб, які в адміністративному процесі мають конкретно
визначений правовий статус. Отже, з аналізу ст. 51 КАС України слідує, що
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окрім вищенаведених прав, відповідач в адміністративному процесі має
право:
- визнати адміністративний позов повністю або частково;
- подати заперечення проти адміністративного позову;
- на будь-якій стадії адміністративного процесу досягти примирення з
позивачем, що є підставою для закриття провадження в адміністративній
справі [8].
Варто зазначити, що ч. 4 ст. 51 КАС України вказує на випадки, в
яких сторони, в тому числі й відповідач, в адміністративному процесі не
можуть скористатися своїми процесуальними правами. Так, відповідно до
вищенаведеної

норми

суд

не

приймає

відмови

позивача

від

адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і
не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або
порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси [8].
Як було зазначено вище, ст. 49 КАС України хоч і має назву “права та
обов’язки осіб, які беруть участь у справі” фактично вказує лише на обсяг
права таких осіб. Більш того, ст. 51 КАС України, яка як слідує з її назви
(права та обов’язки сторін), окрім прав сторін повинна визначати й їх
обов’язки, також вказує лише на права таких осіб. На нашу думку, така
ситуація є неприпустимою, й отже, вищенаведені норми процесуального
законодавства потребують змін або в частині їх назви (виключення з назви
слова “обов’язок”) або щодо їх змісту (визначення обов’язків відповідних
учасників).
Протилежністю суб’єктивним правам в адміністративному процесі
виступають суб’єктивні юридичні обов’язки сторін [9, с. 143]. Так, якщо
вести мову про обов’язки відповідача як структурний елемент його
процесуального статусу, варто зазначити, що в етимологічному сенсі під
словом “обов’язок” розуміють те, чого треба дотримуватись, що слід
безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або виходячи з
власного

сумління;

певний

обсяг

роботи,

сукупність

справ,

межі
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відповідальності й таке інше, що визначаються відповідним званням,
посадою, родинним станом тощо [1, с. 813]. При цьому в юридичній
енциклопедичній літературі оперують терміном обов’язок юридичний, під
яким розуміють встановлену законодавством та забезпечену державою міру
необхідної поведінки зобов’язаного суб’єкта, що реалізується в формі як
добровільного, так і примусового виконання та дотримання приписів
правових норм. При цьому юридичний обов’язок тісно пов’язаний з
суб’єктивними правами громадян. Порушення юридичного обов’язку тягне
за собою застосування до винної особи юридичних санкцій [71, с. 226].
На думку О. Ф. Скакун, юридичний обов’язок – це вид і міра належної
(або необхідної) поведінки суб’єкта права, встановлена юридичними
нормами для задоволення інтересів правомочної особи та забезпечувана
державою. Під юридичним обов’язком розуміється вимога робити якісь дії.
Термін “обов’язок” не можна заміняти терміном “не вправі”, оскільки
останній означає обов’язок утримуватись від певних дій (заборона, пасивна
поведінка). При цьому вчена наголошує на ознаках юридичного обов’язку:
- необхідність (повинність) певної поведінки;
- обов’язок, що належить суб’єкту права – правозобов’язаному;
- покладається з метою задоволення інтересів правомочної особи;
- існує в правовідносинах;
- є мірою належної поведінки – виражає імператив, тобто повинність;
- існує лише відповідно до суб’єктивного права;
- встановлюється юридичними нормами;
- забезпечується (гарантується) державою [13, с. 511-512].
Як справедливо було зазначено, що відмінними особливостями
суб’єктивних юридичних обов’язків в адміністративному процесі є те, що
вони:
- становлять необхідну, належну поведінку;
- можуть покладатися тільки на дієздатну особу;
- покладаються в інтересах інших осіб;
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- такі обов’язки реалізуються в адміністративно-процесуальних
правовідносинах;
- не можуть існувати поза зв’язками із суб’єктивними правами інших
учасників правовідносин в адміністративному процесі;
реалізація таких обов’язків забезпечується державним примусом або
осудом;
- мають нормативно встановлені межі;
- мають юридичну природу, оскільки закріплені адміністративними
процесуальними нормами та гарантуються державою [9, 143].
Отже, під юридичними обов’язками відповідача в адміністративному
процесі слід розуміти встановлену на нормативно-правовому рівні та
забезпечувану державою сукупність правил поведінки, яких йому необхідно
дотримуватись в адміністративному процесі. При цьому варто зазначити, що
безпосередньо обов’язки відповідача в КАС України не встановлено. Разом із
тим, ст. 134 КАС України визначає обов’язки присутніх у залі судового
засідання, що поширюються також і на відповідача. Так, відповідно до
вищенаведеної норми особи, присутні в залі судового засідання, при вході до
нього суду та при виході суду повинні встати. Особи, які беруть участь у
справі,

свідки,

експерти,

спеціалісти

дають

пояснення,

показання,

відповідають на питання та задають питання стоячи та лише після надання їм
слова головуючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в
залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу
головуючого в судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу, а
також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов’язані
беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в
судовому засіданні встановленого порядку й утримуватися від будь-яких дій,
що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді
правил. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді “Ваша
честь” [8].
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Варто зазначити, що в разі невиконання своїх обов’язків відповідача
може бути притягнуто до юридичної відповідальності, що, як зазначалося
вище, є окремою складовою його правового статусу. Так, в етимологічному
сенсі під словом “відповідальність” розуміють покладений на когось або
взятий на себе обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за
чиїсь дії, вчинки слова; серйозність, важливість справи, моменту тощо. При
цьому юридична відповідальність являє собою встановлений законодавством
юридичний обов’язок правопорушника зазнати позбавлення певних благ та
(або) належних йому цінностей [1, с. 177]. У науково-правових колах
наголошують на тому, що юридична відповідальність – це вид соціальної
відповідальності, сутність якої полягає в застосуванні до правопорушників
(фізичних та юридичних осіб) передбачених законодавством санкцій, що
забезпечуються

в

примусовому

порядку

державою.

Юридична

відповідальність є правовідношенням між державою в особі її органів (суду,
спеціальних інспекцій тощо) та правопорушником, до якого застосовують
юридичні санкції з негативними для нього наслідками (позбавлення волі,
штраф, відшкодування шкоди тощо). Як справедливо було наголошено, що
юридична відповідальність є важливим засобом забезпечення законності та
правопорядку в країні, належної реалізації Конституції України та чинного
законодавства. З іншого боку вона стимулює правомірну поведінку суб’єктів
суспільних відносин, сприяє формуванню в населення поваги до закону та
права, а отже, є істотним фактором побудови правової держави в
Україні [78, с. 430-431].
На думку О. Ф. Скакун, юридична відповідальність – це передбачені
законом вид і міра обов’язку правопорушника зазнавати примусового
державно-владного позбавлення благ психологічного, організаційного та
майнового характеру в правовідносинах, що виникають між ним і державою
з факту правопорушення. При цьому вчена наводить ознаки юридичної
відповідальності:
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-

передбачає,

що

суб’єктом

юридичної

відповідальності

є

деліктоздатна особа, яка за віком і психологічним станом може відповідати
за правопорушення;
- виникає з факту правопорушення як результат недодержання
фізичними або юридичними особами встановлених законом заборон,
невиконання ними визначених законом зобов’язань, завдання шкоди
охоронюваним державою правам, свободам і законним інтересам суб’єктів
(учасників)

суспільних

відносин

і

має

характер

охороно-захисних

правовідносин між державою в особі її спеціальних компетентних органів і
правопорушником;
- виражається в обов’язку особи зазнавати конкретних виду та міри
позбавлення благ психологічного (попередження, оголошення зауваження чи
догани), організаційного (позбавлення волі на певний термін чи довічно,
позбавлення права займати певні посади чи займатися визначеною
діяльністю, адміністративний арешт тощо) і майнового (конфіскація майна,
штраф, пеня тощо) характеру за провину, тобто нести покарання, яке є
новим, додатковим, юридичним обов’язком, котрий не існував до
правопорушення;
- настає лише за вчинення правопорушення або такі, що вчиняються,
при встановленні складу правопорушення, тобто є результатом винного
антисуспільного діяння. При цьому, наведена вимога обов’язкова при
притягнені до кримінальної або адміністративної відповідальності;
- здійснюється компетентним органом у суворій відповідності до
закону, а саме – до санкцій норм права, якими встановлюються вид і міра
позбавлення благ;
- реалізується у відповідних процесуальних формах, оскільки
здійснюється в ході правозастосовної діяльності з дотриманням певного
процедурно-процесуального порядку та форм, встановлених законодавством.
При цьому поза процесуальною формою юридична відповідальність
неможлива [13, с. 604-605].
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Отже,

сутність

юридичної

відповідальності

відповідача

в

адміністративному процесі полягає в застосуванні до такої особи за
порушення правил здійснення адміністративного процесу

визначених на

нормативно-правовому рівні санкцій, що забезпечуються в примусовому
порядку

державою.

Так,

говорячи

про

юридичну

відповідальність

відповідача в адміністративному процесі варто зазначити, що з аналізу ч. 2
ст. 134 КАС України вона може настати, зокрема, за неповагу до суду. Так,
питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до
суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого в
судовому засіданні із розгляду адміністративної справи оголошується
перерва [8]. При цьому за вчинення вищенаведеного правопорушення настає
такий вид юридичної відповідальності як адміністративна відповідальність,
під якою, як зазначають вчені-адміністративісти, слід розуміти накладення на
правопорушників загальнообов’язкових правил, які діють у державному
управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб
обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру [79, с. 368]. Так,
відповідно

до

ст.

185-3

Кодексу

України

про

адміністративні

правопорушення (далі – КпАП України) неповага до суду, що виразилась у
злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача
або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню
головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само
вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або
встановлених у суді правил, – тягнуть за собою накладення штрафу від
двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [18].
Таким чином, з аналізу вищенаведеного можна дійти висновку, що
структурними

елементами

правового

статусу

відповідача

в

адміністративному процесі є його права й обов’язки, а також юридична
відповідальність. При цьому під правовим статусом відповідача в
адміністративному процесі слід розуміти закріплені на нормативноправовому рівні та забезпечувальні державою права та обов’язки, а також
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юридичну відповідальність, що настає за порушення правил провадження в
адміністративних справах, що в своєї сукупності характеризують відповідну
особу як відповідача по конкретній справі адміністративної юрисдикції.

1.2. Підстави

та

порядок

набуття

статусу

відповідача

в

адміністративному процесі
У попередньому підрозділі представленого дослідження нами було
розглянуто поняття та структурні елементи правового статусу відповідача в
адміністративному процесі. При цьому в разі, якщо особа з будь-яких причин
не може набути статусу відповідача, адміністративний процес не може
виникнути взагалі в зв’язку із відсутністю особи, до якої направлені позовні
вимоги. Таким чином, актуальним є дослідження підстав і порядку набуття
статусу відповідача в адміністративному процесі.
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що в
етимологічному сенсі під словом “підстава” розуміють все, що на чомунебудь основано, поставлене, установлене чи укріплене; що слугує
підошвою, стоялом, підніжжям, фундаментом; опора, початок, причина [80,
с. 587]. Окрім цього, у великому тлумачному словнику сучасної української
мови зауважують, що “підстава” – це нижня, опорна частина якого-небудь
предмета, споруди; основа; те головне, на чому базується, основується щонебудь [1, с. 966]. У свою чергу, в юридичній енциклопедичній літературі
звертають увагу на те, що “підстава” являє собою сукупність передбачених
правом обставин, умов, фактів і передумов, що забезпечують настання
юридичних наслідків; одну із спеціальних юридичних гарантій законності,
важливою умовою досягнення мети правового регулювання правомірними
засобами [71, с. 552].
Суб’єкт правовідносин, в тому числі й відповідач, вступає або
залучається до адміністративної справи лише за умови, якщо він наділений
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якостями, передбаченими національним законодавством [80, с. 12]. При
цьому, як справедливо було зазначено, що можливість участі осіб, в тому
числі

відповідача,

в

адміністративному

судочинстві

забезпечується

відповідним обсягом адміністративної процесуальної правосуб’єктності,
загальною юридичною підставою якої є державна воля, виражена у
відповідному акті державної влади [83, с. 83]. При цьому, процесуальна
правосуб’єктність дозволяє однозначно визначити сферу процесуальних
правовідносин; вона окреслює правовий статус, і правовий модус суб’єктів
процесуальної діяльності [84, с. 14; 82, с. 154], в тому числі й відповідача в
адміністративному

процесі.

Як

справедливо

було

наголошено,

що

правосуб’єктність – це юридична передумова для визнання особи носієм
відповідного статусу [13, с. 521]. Наявність адміністративної процесуальної
правосуб’єктності є найважливішою властивістю (ознакою) учасника
адміністративного процесу і, як наслідок, зазначеного становища, однією з
передумов виникнення правовідносин, що складаються під час здійснення
адміністративного судочинства в конкретній справі [88, с. 352]. Таким чином,
однією з найголовніших та основоположних підстав набуття особою статусу
відповідача в адміністративному процесі є наявність у неї адміністративнопроцесуальної правосуб’єктності.
Так, слово “правосуб’єктність” тлумачать як здатність мати та
здійснювати безпосередньо або через представника права й юридичні
зобов’язання [1, с. 1102]. Правосуб’єктність, зауважують в юридичній
енциклопедичній літературі, – це здатність фізичних та юридичних осіб у
встановленому порядку бути суб’єктами права, тобто носіями суб’єктивних
прав та юридичних обов’язків. Щодо юридичних осіб вищенаведена
здатність проявляється в їх компетенції, сукупності прав та обов’язків, які
надаються їм для виконання відповідних функцій [3, с. 50]. Варто зазначити,
що відповідно до ст. 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права від 16 грудня 1966 року, що ратифіковано Указом Президії Верховної
Ради УРСР “Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні
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і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права”
від 19 жовтня 1973 року, кожна людина, де б вона не перебувала, має право
на визнання її правосуб’єктності [85; 86].
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що в науковоправових колах виділяють правосуб’єктність фізичної та юридичної особи.
Так, на думку О. Ф. Скакун правосуб’єктність фізичної особи – це
передбачена нормами права здатність (можливість) особи бути учасником
правовідносин.

При

цьому

вчена

наводить

види

вищезазначеної

правосуб’єктності:
- загальна – можливість мати права й обов’язки учасника
правовідносин (фактичне володіння ними може наступити лише за умов –
юридичних фактів);
- спеціальна – можливість здобувати права й обов’язки відповідно до
професійної підготовки та займаної посади (професійна, посадова); виникає
при наявності певних умов, наприклад, спеціальні знання, стаж роботи тощо;
- галузева – можливість здобувати права й обов’язки в галузях права
(сімейна, шлюбна, трудова тощо); виникає по досягненню певного віку;
- багатогалузева – можливість здобувати права й обов’язки одночасно
в декількох суміжних галузях знань; виникає після досягнення певного віку.
У свою чергу правосуб’єктність юридичних осіб – це правоздатність і
дієздатність державних і недержавних організацій: державних органів,
державних підприємств та установ, громадських об’єднань, комерційних
(господарських) корпорацій, релігійних організацій тощо, передбачена
нормативно-правовими актами й іншими джерелами (формами) права [13, с.
521, 527].
У контексті досліджуваного питання зауважимо, що КАС України не
містить

в

собі

визначення

поняття

“адміністративна

процесуальна

правосуб’єктність”. Так, фактично ст. 48 вищенаведеного нормативноправового

акта,

правосуб’єктність”

що
вказує

має

назву

лише

на

“адміністративна
її

складові

–

процесуальна
адміністративну
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процесуальну правоздатність та адміністративну процесуальну дієздатність.
Отже, аналіз положень ст. 48 КАС України дає підстави вважати, що
адміністративна процесуальна правосуб’єктність – це категорія, що містить у
собі адміністративну процесуальну правоздатність та адміністративну
процесуальну

дієздатність

[90,

с.

130].

Дійсно,

традиційно

до

складу правосуб’єктності включають такі складові як правоздатність і
дієздатність.
Розглядаючи вищенаведені складові адміністративної процесуальної
правосуб’єктності варто зазначити, що вони тісно пов’язані з цивільною
правоздатністю та цивільною дієздатністю, що отримали своє законодавче
визначення в Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 року. Так,
відповідно до ст. 25 вищенаведеного нормативно-правового акта цивільна
правоздатність є здатністю мати цивільні права й обов’язки, що мають усі
фізичні особи. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає в момент її
народження й припиняється її смертю [89]. Разом із тим, як справедливо було
зазначено із цього приводу, що наявність цивільної правоздатності – це ще не
володіння суб’єктивним цивільним (майновим чи особистим немайновим)
правом, а лише передумова до цього. Цивільна правоздатність – це
закріплене в законі визнання громадянина (фізичної особи) суб’єктом
цивільного права, його здатності мати суб’єктивні цивільні права й
обов’язки. При цьому як і суб’єктивне право, цивільна правоздатність надає
фізичній особі певні соціальні можливості. Тому за змістовним (соціальним)
критерієм

провести

відмінність

між

цивільною

правоздатністю

і

суб’єктивним цивільним правом трудно. У той же час формально-юридично
цивільна правоздатність і суб’єктивне цивільне право досить чітко
розмежовані. Правоздатність – це лише здатність володіти суб’єктивними
цивільними правами [91, с. 94-95].
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що обсяг
цивільної правоздатності фізичної особи встановлено ст. 26 Цивільного
кодексу України. Так, відповідно до вищенаведеної норми всі фізичні особи є
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рівними в здатності мати цивільні права й обов’язки. Окрім цього слід
зазначити, що ст. 27 Цивільного кодексу визначає запобігання обмеженню
можливості фізичної особи мати. Зокрема, правочин, що обмежує
можливості фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права й
обов’язки, є нікчемним. Правовий акт Президента України, органу державної
влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб не може обмежувати
можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права й
обов’язки, крім випадків, коли таке обмеження передбачено Конституцією
України [89].
Говорячи про правоздатність юридичних осіб варто зазначити, що
відповідно до ст. 91 Цивільного кодексу України юридична особи здатна
мати такі ж цивільні права й обов’язки (цивільну правоздатність), як і
фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише
людині. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена
лише за рішенням суду. Юридична особа може здійснювати окремі види
діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею
спеціального дозволу (ліцензії). Цивільна правоздатність юридичної особи
виникає з моменту її створення та припиняється з дня внесення до єдиного
державного реєстру запису про її припинення [89]. Як слушно було
підмічено із цього приводу, що правоздатність юридичної особи є
спеціальною

(на

відмінну від

фізичних

осіб,

які

мають

загальну

правоздатність): вона визначається в їх статутах і законодавчих актах. При
цьому, в зв’язку із тим, що правоздатність юридичної особи є складовим
елементом її правосуб’єктності варто звернути увагу на той факт, що в
науково-правових колах тривалий час панувала думка стосовно того, що
правосуб’єктність юридичної особи відрізняється від правосуб’єктності
фізичної особи. Зокрема, зазначалося, що в юридичній особи правоздатність і
дієздатність виникають одночасно та не можуть бути обмежені, тоді як у
фізичній особи правоздатність і дієздатність виникають не одночасно, і
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дієздатність може бути обмежена. Разом із тим, як слушно було підмічено,
що сформовано раніше уявлення про повний збіг правоздатності та
дієздатності юридичної особи не виправдовує себе в даний час – в умовах
трансформації суспільства до ринкових відносин, Виявилося, що юридична
особа не завжди без всяких умов може використовувати ті права, які має
[13, с. 527-528].
Повертаючись до адміністративної процесуальної правоздатності,
варто зазначити, що в ч. 1 ст. 48 КАС України містяться універсальне
визначення вищенаведеного поняття, тобто таке, що поширюється як на
фізичних так і на юридичних осіб. Так, відповідно до вищенаведеної норми
під адміністративною процесуальною правоздатністю слід розуміти здатність
мати процесуальні права й обов’язки в адміністративному судочинстві, що
визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства,
органами державної влади, іншими державними органами, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їхніми
посадовими
організаціями

та

службовими
(юридичними

особами,
особами)

підприємствами,
[8].

Отже,

установами,

адміністративну

процесуальну правоздатність можна визначити як здатність фізичних та
юридичних осіб бути носіями відповідних прав та обов’язків. Разом із тим
необхідно врахувати те, що особи отримують певний процесуальний статус
тільки після того, як вони звернуться до адміністративного суду з
адміністративною позовною заявою та лише після її прийняття судом до
свого провадження [87, с. 126].
Як справедливо зазначається із цього приводу, адміністративний
позов – це оформлена відповідно до процесуального закону та подана через
адміністративний

суд

вимога

однієї

сторони

(позивача)

до

іншої

(відповідача) з метою поновлення суб’єктивних прав позивача, їх захисту чи
визнання. При цьому задля того, щоб адміністративна справа була порушена,
а суд приступив до здійснення адміністративного судочинства, необхідно,
аби адміністративний позов відповідав ряду законодавчо закріплених вимог.
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Тому, в КАС України закріплено обов’язкові вимоги щодо змісту та форми
адміністративного позову, із яким заявник звертається до адміністративного
суду, що уповноважений розглядати та вирішувати публічно-правові
спори [9, с. 259, 301]. Окрім цього слід погодитись з позицією, що від якості
позовної заяви, юридично правильного змісту позовних вимог, зазначення
способу судового захисту залежить швидкий та ефективний розгляд справи
[92, с. 373]. Так, з аналізу ст. 105 та 106 КАС України [8] слідує, що
адміністративний позов подається до адміністративного суду в формі
письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником.
Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою. При
цьому в позовній заяві зазначаються:
1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна
заява.

Наявність

у

позовній

заяві

найменування

суду

дозволяє

адміністративному суду, до якого подано позов перевірити дотримання
заявником правил підвідомчості та підсудності зазначеного в такій заяві
публічно-правового спору [9, с. 302]. Найменування адміністративного суду
повинно бути зазначено повністю й у точній відповідності до нормативноправового акту про його утворення [92, с. 373]. Зокрема, вищезазначеним
нормативно-правовим актом виступає Указ Президента України “Про
утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх
мережі” від 16 листопада 2004 року № 1417/2004 [95]. Більш того, в зв’язку із
тим, що по окремим категоріям адміністративних справ відповідно до
предметної підсудності судами першої інстанції виступають місцеві загальні
суди як адміністративні суди, то при вирішенні питання щодо найменування
відповідного адміністративного суду також необхідно враховувати Указ
Президента України “Питання мережі місцевих та апеляційних судів” від 20
травня 2011 року № 591/2011 [94].
2) ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер
засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Так, вищенаведені
реквізити необхідні адміністративному суду для перевірки правильності
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визначення підсудності справи [93, с. 297], а також забезпечення зворотного
зв’язку із заявником: надсилання судових повісток, постанов та ухвал [9, с.
302].

У

позовній

заяві

обов’язково

має

вказуватися

повне

ім’я

(найменування) позивача, так як зазначення лише ініціалів замість імен не
відповідає вимогам закону. Найменування юридичної особи включає в себе
організаційно-правову форму та назву [92, с. 373]. Слід зауважити, що
зазначення в позовній заяві засобу зв’язку (мобільний чи факсимільний
зв’язок) або адреси електронної пошти є факультативними реквізитами такої
заяви, оскільки:
- не всі заявники мають у своєму розпорядженні такі засоби
комунікації;
- за загальним правилом повістки надсилаються особам, які беруть
участь у справі, рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою) або
кур’єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними такими особами.
Звісно, що за допомогою мобільного чи факсимільного засобів зв’язку
вимоги щодо рекомендованої кореспонденції чи зворотної розписки
виконати неможливо [9, с. 302].
3) ім’я (найменування) відповідача, посада та місце служби посадової
чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса
електронної пошти, якщо такі відомі. Так само як і позивачу, за
вищенаведеними реквізитами відповідачеві надсилаються судові повістки та
рішення суду, які безпосередньо стосуються відповідача. При цьому чітке
визначення в позовній заяві посади, місця служби посадової чи службової
особи, її поштова адреса дозволяють однозначно дати відповідь на
запитання:
- хто саме є відповідачем;
- чи має відповідати за заявленим позовом особа, на яку вказує
позивач;
- де саме в разі необхідності можна буде зібрати додаткові докази,
необхідні для правильного вирішення адміністративної справи по суті;
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- хто саме буде відшкодовувати судові витрати, понесені в зв’язку із
розглядом та вирішенням адміністративним судом публічно-правового
спору [9, с. 304].
4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач
обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів, –
зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів. Так, відповідно до ч. 4 ст.
105 КАС України адміністративний позов може містити вимоги про:
- скасування або визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта
владних повноважень повністю чи окремих його положень;
- зобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень прийняти
рішення або вчинити певні дії;
-

зобов’язання

відповідача

–

суб’єкта

владних

повноважень

утриматися від вчинення певних дій;
- стягнення з відповідача – 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;
-

примусове

відчуження

земельної

ділянки,

інших

об’єктів

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності
[8].
З

метою

забезпечення

швидкого

та

правильного

вирішення

адміністративним судом публічно-правового спору по суті, в позовній заяві
позивач має чітко та обґрунтовано наводити позовні вимоги, об’єктивно та
повно викладати обставини справи, за можливістю вичерпно й точно
вказувати норми діючого національного законодавства, що покладені
заявником в основу його вимог. Варто погодитись із думкою, що
вищенаведене є чи не найголовнішою складовою змісту позову, оскільки з її
ознайомленням у суду формується певна уява про обставини справи. На
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підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач
зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використанні судом.
За допомогою викладених у позовній заяві обставин справи та позовних
вимог суд визначає:
- тактику та послідовність проведення адміністративного процесу;
- обсяг та межі доказування;
- які саме норми матеріального та процесуального права слід
використати при вирішенні публічно-правового спору й обґрунтуванні
рішення [9, с. 304].
5) у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати
судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги та
забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив
особі в забезпеченні правової допомоги; про призначення судової
експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо. Клопотання
є факультативними елементами позовної заяви. Вони можуть подаватись
окремо від позовної заяви, а також можуть зазначатися безпосередньо в
адміністративному позові.
6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються. Як правило,
це документи, що підтверджують обставини, які є підставою позову,
рішення, що оскаржується або інші необхідні документи. До позовної заяви
додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли
його не належить сплачувати. При цьому розмір судового збору визначено в
Законі України “Про судовий збір” від 8 липня 2011 року. Так, відповідно до
ст. 1 вищенаведеного нормативно-правого акта судовий збір – збір, що
справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за
видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень,
передбачених законодавством. Судовий збір включається до складу судових
витрат. При цьому встановлено, що за подання адміністративного позов
майнового характеру розмір судового збору становить 2 відсотки розміру
майнових вимог, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не
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більше 4 розмірів мінімальної заробітної плати. У свою чергу, за подання
адміністративного позову немайнового характеру сплачується судовий збір у
розмірі 0,06 розміру мінімальної заробітної плати [96]. Згідно із ст. 8 Закону
України “Про Державний бюджет на 2014 рік” від 16 січня 2014 року, в 2014
році мінімальна заробітна плата становить: у місячному розмірі – 1218
гривень; у погодинному розмірі – 7,3 гривні [97].
Отже, суттєвою умовою відкриття провадження в адміністративному
процесі та відповідно набуття відповідного правого статусу його учасників, в
тому числі відповідача, є звернення особи, яка вважає, що її права, свободи
та інтереси було порушено із належно оформленим адміністративним позов
до адміністративного суду та прийняття такого позову судом до свого
провадження. У цьому контексті слід додати, що відповідач може не набути
свого правового статусу в адміністративному процесі в зв’язку із тим, що він
не зобов’язаний відповідати за адміністративним позовом або в зв’язку із
тим, що позивачеві не належить право вимогу. У цьому випадку мова йде про
адміністративно-процесуальний інститут неналежної сторони.
У своєму дослідженні, що присвячено правовим засадам, підставам та
формам

участі

в

адміністративному

судочинстві

суб’єктів

владних

повноважень В. М. Бевзенко цілком справедливо зауважує, що принциповою
особливістю сутності адміністративної процесуальної правосуб’єктності
суб’єкта владних повноважень є те, що вона, набута ним первісно під час
вступу в адміністративний процес, не обов’язково залишається сталою. Ця
процесуальна категорія є змінюваною, а відтак правосуб’єктність, яка
виникла на початку процесу, впродовж подальшого розгляду та вирішення
адміністративним судом публічно-правового спору може набувати нового
змісту. Наприклад, зазначає, вчений, перетворення змісту адміністративної
процесуальної правосуб’єктності є закономірним явищем у разі заміни
неналежної сторони [82, с. 161]. Дійсно, сторони адміністративному процесі,
в тому числі відповідач, є можливими його учасниками, оскільки подекуди
під час проведення підготовки справи до судового розгляду чи її розгляду
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з’ясовується, що позивачеві не належить право вимоги або відповідач не
зобов’язаний відповідати за викладеними в адміністративному позові
вимогами позивача. При цьому відсутність у сторін права вимоги чи
обов’язку відповідати означає їх абсолютну непричетність до конкретних
публічно-правових відносин, тому позивач без права вимоги або відповідач
без обов’язку відповідати іменуються в теорії юридичного процесу
неналежною стороною (неналежним позивачем, неналежним відповідачем)
[9, с. 149].
Так, відповідно до ст. 52 (заміна неналежної сторони) КАС України
суд першої інстанції, встановивши, що з адміністративним позовом
звернулася не та особа, якій належить право вимоги, або не до тієї особи, яка
повинна відповідати за адміністративним позовом, може за згодою позивача
допустити заміну первинного позивача або відповідача належним позивачем
або відповідачем, якщо це не потягне за собою зміни підсудності
адміністративної справи. Якщо позивач не згоден на його заміну іншою
особою, то ця особа може вступити в справу як третя особа, яка заявляє
самостійні вимоги на предмет спору, про що суд повідомляє третю особу.
Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може
залучити цю особу як другого відповідача. У разі відмови в задоволенні
адміністративного позову до такого відповідача понесені позивачем витрати
відносяться на рахунок держави. Після заміни сторони, вступу третьої особи,
що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, залучення другого
відповідача розгляд адміністративної справи починається спочатку [8].
Таким чином, заміна неналежної сторони є наслідком помилки позивача в
адміністративному процесі щодо власної персони, як особи позивача, або
щодо персони відповідача. Тому, адміністративний суд, встановивши, що
позивач або відповідач в адміністративній справі є неналежним, зобов’язаний
здійснити їх заміну на належну сторону, тобто таку, яка має право
пред’являти вимоги чи має обов’язок відповідати за заявленими в
адміністративному позові вимогами [9, с. 149].
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Наступною

складовою

адміністративної

процесуальної

правосуб’єктності виступає адміністративна процесуальна дієздатність.
Дієздатність – це передбачена нормами права здатність особи самостійно,
своїми усвідомленими діями, здійснювати (використовувати та виконувати)
суб’єктивні права й юридичні обов’язки. Сутність дієздатності та її
відмінності від правоздатності полягають у тому, що вона:
- придбана властивість, що виражається в готовності особи до
здійснення певних дій і вчинків, які передбачені законом і становлять її права
й обов’язки: укладати договори, вступати в іншого роду правовідносини в
межах встановлених законом;
- є правовим інструментом перетворення громадянином свого права в
реальність;
- залежить від віку, фізичного стану особи, інших особистих якостей
людини, які з’являються в міру її розумового, фізичного, соціального
розвитку [13, с. 521-522].
Варто зазначити, що адміністративна процесуальна дієздатність є
одним із проявів цивільної дієздатності. Так, відповідно до ст. 30 Цивільного
кодексу України цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює
значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної
особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і
самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для
себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність
у разі їх невиконання [89]. У цьому контексті слід звернути увагу, що
цивільне законодавство визначає різні обсяги дієздатності [89]:
1) недієздатність. Так, фізична особа визнається недієздатною з
моменту набрання законної сили рішенням суду про це. При цьому
правовими наслідками визнання особи недієздатною є те, що:
- над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка;
- недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого
правочину;
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- правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах
вчиняє її опікун;
- відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою,
несе її опікун.
2) обмежена цивільна дієздатність. Цивільна дієздатність може бути
обмежена лише тільки з моменту набрання законної сили рішенням суду про
це. При цьому, суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи,
якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність
усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Окрім цього, суд
може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає
спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами,
азартними іграми тощо й тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших
осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, в скрутне матеріальне
становище. Правовими наслідками обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи є те, що:
- над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена,
встановлюється піклування;
- фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може
самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини;
- правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що
виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна
дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника;
- особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе
відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою
піклувальника, та за шкоду, що завдана нею іншій особі.
3) часткова цивільна дієздатність. Таки видом дієздатності володіє
фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа). При
цьому така особа має право:
- самостійно вчиняти дрібні побутові правочини (правочин вважається
дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи,
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відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується
предмета, який має невисоку вартість);
-

здійснювати

особисті

немайнові

права

на

результати

інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;
4) неповна цивільна дієздатність. Даним видом дієздатності володіє
особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа).
При цьому вищенаведена особа має право:
- самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або
іншими доходами;
- самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної,
творчої діяльності, що охороняються законом;
- бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не
заборонено законом або установчими документами юридичної особи;
- самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та
розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на
рахунку).
5) повна дієздатність, що мають фізичні особи, які досягли
вісімнадцяти років (повноліття). Разом із тим повну цивільну дієздатність
може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за
трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або
батьком дитини. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній
особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою
діяльністю. Окрім цього в разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не
досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту
реєстрації шлюбу.
Щодо дієздатності юридичної особи, то під нею слід розуміти
здатність юридичної особи своїми діями набувати та здійснювати цивільні
права, створювати для себе цивільні обов’язки та виконувати їх. Дієздатність
юридичної особи виникає з моменту її державної реєстрації та закінчується з
її ліквідації [98, с. 208]. При цьому, як зазначається в цивільному
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законодавстві юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і
здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів
та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється
установчими документами та законом. У випадках, встановлених законом,
юридична особа може набувати цивільних прав та обов’язків і здійснювати їх
через своїх учасників. Орган або особа, яка відповідно до установчих
документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов’язана
діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно та розумно й не
перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами
обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має
юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа
знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження [89].
У контексті досліджуваного питання зазначимо, що на відмінну від
адміністративної
визначення

процесуальної

адміністративної

правоздатності

процесуальної

КАС

України

дієздатності

окремо

надає
для

фізичних та юридичних осіб. Так, відповідно до ч. 2 ст. 48 КАС України
адміністративна процесуальна дієздатність означає здатність особисто
здійснювати свої адміністративні процесуальні права й обов’язки, в тому
числі доручати ведення справи представникові, що належить фізичним
особам, які досягли повноліття та не визнані судом недієздатними, а також
фізичним особам до досягнення цього віку в спорах з приводу публічноправових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть
самостійно брати участь. У свою чергу, здатність особисто здійснювати свої
адміністративні процесуальні права й обов’язки, в тому числі доручати
ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність),
належить органам державної влади, іншим державним органам, органам
влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування,
їхнім

посадовим

і

службовим

організаціям (юридичним особам) [8].

особам,

підприємствам,

установам,
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У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що на практиці
зустрічаються випадки, коли особа відповідно до законодавства наділена не
повним обсягом дієздатності або взагалі недієздатна. При цьому, в разі якщо
така особа звертається до адміністративного суду з позовом задля захисту та
поновленням своїх прав, свобод та інтересів, суддя не приймає ухвалу про
відкриття провадження. Разом із тим суддя й не може прийняти ухвалу про
відмову у відкритті провадження, яка б виключила можливість набути такою
особою свого правового статусу в адміністративній справі щодо розгляду та
вирішення даного публічно-правового спору. Так, відповідно до ч. 5 ст. 109
(відмова у відкритті провадження в адміністративній справі) КАС України
повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду з таким самим
адміністративним позовом, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у
відкритті провадження, не допускається. У нашому ж випадку, суддя
відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 108 КАС України (якщо позовну заяву подано
особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності) повинен
прийняти рішення про повернення позовної заяви позивачеві [8]. Варто
зазначити, що винесення вищенаведеного рішення не позбавляє права
повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленого
законом. При цьому особа, що має неповний або обмежений обсяг
дієздатності,

а

також

недієздатна

особа

повинні

звернутися

до

адміністративного суду через свого процесуального представника. У цьому
контексті зазначимо, що така форма реалізації правого статусу відповідача в
адміністративному процесі як здійснення ним своїх повноважень через свого
процесуального представника буде розглянута нами в підрозділі 2.3
представленого дослідження. У рамках даного підрозділу нами буде
приділено увагу лише підставам, відповідно до яких представляються
інтереси особи з неповною або обмеженою процесуальною дієздатністю,
внаслідок чого може виникнути адміністративний процес, а отже, й
відповідач набути в такому процесі свого правового статусу.
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Так, відповідно до ч. 4 ст. 48 КАС України права, свободи й інтереси
малолітніх та неповнолітніх осіб, які не досягли віку, з якого настає
адміністративна процесуальна дієздатність, а також недієздатних фізичних
осіб захищають у суді їхні законні представники – батьки, усиновлювачі,
опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом. Права, свободи та
інтереси неповнолітніх осіб, які досягли віку, з якого настає адміністративна
процесуальна дієздатність, непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб,
цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати в суді їхні законні
представники – батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи,
визначені законом. Суд може залучити до участі в таких справах відповідно
неповнолітніх осіб, непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна
дієздатність яких обмежена. Суд з метою захисту прав, свобод та інтересів
неповнолітніх осіб, які досягли віку, з якого настає адміністративна
процесуальна дієздатність, непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб,
цивільна дієздатність яких обмежена, та які беруть участь у справі, може
залучити до участі у справі їхніх законних представників. При цьому єдина
умова, що повинна бути додержана – процесуальний представник повинен
мати повноваження на ведення справи від імені особи чиї інтереси він
представляє. Так, відповідно до ч. 2 ст. 58 (документи, що підтверджують
повноваження

представників)

КАС

України

повноваження

законних

представників підтверджуються документами, які стверджують займану
ними посаду чи факт родинних, опікунських тощо відносин з особою,
інтереси якої вони представляють. Засвідчені підписом судді копії цих
документів приєднуються до справи [8].
Таким

чином

набуття

правового

статусу

відповідача

в

адміністративному процесі можливо, якщо він володіє адміністративною
процесуальною
адміністративної

правосуб’єктністю,
процесуальної

що

являє

правоздатності

собою
–

сукупність

здатності

мати

процесуальні права й обов’язки, а також адміністративної процесуальної
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дієздатності – здатності самостійно й усвідомлено такими правами й
обов’язками розпоряджатися.

1.3. Процесуальні гарантії відповідача під час перегляду рішень у
справах

про

адміністративні

правопорушення

адміністративними

судами
Реалізації

процесуальних

прав

та

обов’язків

відповідача

в

адміністративному процесі, в тому числі під час перегляду рішень у справах
про адміністративні правопорушення, може заважати ряд як об’єктивних так
і суб’єктивних обставин. З метою забезпечення можливості повноцінної
реалізації прав та обов’язків відповідача в адміністративному процесі,
національним законодавством передбачено відповідні процесуальні гарантії.
В етимологічному сенсі під “гарантією” розуміють слово за значенням
порука, забезпечення, застава, завірення [80, с. 208]. У великому тлумачному
словнику сучасної української мови слово “гарантія” тлумачать як поруку в
чомусь, забезпечення чого-небудь [1, с. 222]. При цьому як зазначають в
юридичній енциклопедичній літературі поняття “гарантії” охоплює всю
сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, спрямованих на практичну
реалізацію прав і свобод, на усунення можливих перешкод їх повного або
належного здійснення. Правові гарантії – це передбачені законом засоби,
способи, умови, які забезпечують здійснення в повному обсязі та всебічну
охорону прав і свобод людини [2, с. 124].
О. Ф. Скакун під час дослідження системи гарантій прав, свобод та
обов’язків людини й громадянина в демократичній державі дійшла висновку
стосовно того, що під гарантіями прав, свобод та обов’язків людини й
громадянина слід розуміти систему економічних, соціальних політичних,
ідеологічних та юридичних умов, засобів і способів, що забезпечує їх
фактичну реалізацію, охорону та надійний захист. У свою чергу, під
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юридичними гарантіями прав, свобод та обов’язків людини й громадянина
слід розуміти систему нормативно визначених, організаційно оформлених
способів і засобів, що забезпечують реальне втілення прав, свобод, обов’язків
людини та громадянина. При цьому, як справедливо наголошує вчена, що без
гарантій права, свободи й обов’язки людини та громадянина перетворюються
на своєрідні “заяви про наміри”, що не мають ніякої цінності ні для особи, ні
для суспільства [13, с. 221, 223].
Дія правових гарантій спрямована передусім на забезпечення
конституційного ладу, верховенства права, законодавства, утвердження
правопорядку, охорони прав і свобод людини та громадянина, здійснення
прямого народовладдя, державної влади та місцевого самоврядування [78, с.
544]. При цьому звертається увага на те, що держава, яка закріплює права та
свободи особи в законодавстві, бере на себе певні зобов’язання по створенню
сприятливих умов для їх ефективного забезпечення:
- надавати громадянам справжні можливості для практичної реалізації
ними своїх прав і свобод;
- охороняти права та свободи особи від можливих протиправних
посягань;
- захищати права та свободи особи в разі їх незаконного порушення
[2, с. 124].
Як справедливо зазначає А. М. Бірюкова в своєму дослідженні, що
присвячено

забезпеченню

адвокатурою

конституційного

права

обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України, що точніше
визначає зміст поняття “гарантія” переклад з мови походження цього
терміна: “гарантія” походить від французького слова garantie – порука, тобто
умова, яка забезпечує щось. При цьому вчена звертає увагу на те, що правові
гарантії безпосередньо пов’язані з нормами права та їх реалізацією. Якщо
звернутися до більш високого рівня узагальнень правових явищ, які
забезпечують створення, застосування норм права, то в теорії права цим
вимогам відповідає поняття механізму правового регулювання. Це система

52
правових засобів, за допомогою яких забезпечується результативний
правовий вплив на суспільні відносини [100, с. 364; 99, с. 88, 90].
Як справедливо було зазначено, що юридичні гарантії в залежності від
форми їх закріплення можна поділити на:
- конституційні (загальні) – є базою гарантування прав, свобод та
обов’язків громадян; по них можна робити висновки про характер
забезпеченості прав, свобод та обов’язків громадян існуючим ладом у
цілому.
- галузеві (адміністративно-правові, цивільно-правові, кримінальноправові тощо) – у поточних законах і підзаконних нормативно-правових
актах передбачені процедури, механізми реалізації, охорони та захисту
основних прав людини, що закріплені в Конституції Україні [13, с . 223].
У

контексті

вищенаведеного

варто

зазначити,

що

належна

нормативно-правова регламентація правового статусу особи, в тому числі
відповідача в адміністративному процесі щодо перегляду адміністративними
судами рішень у справах про адміністративні правопорушення, виступає
суттєвою гарантією реалізації та захисту такого статусу. Разом із тим
дослідженню правових засад реалізації процесуально-правового статусу
відповідача під час перегляду рішень у справ про адміністративні
правопорушення адміністративними судами, в тому числі визначення
правових засад діяльності суб’єктів, які можуть отримати вищенаведений
статус, буде присвячено підрозділ 2.1 представленої роботи. При цьому в
рамках даного підрозділу для нас найбільший інтерес представляють
конкретно визначені в процесуальному законодавстві засоби, за допомогою
яких

забезпечується

адміністративному
судами рішень
Вищезазначені

у

реалізація

процесі
справах

гарантії

процесуальних гарантій.

прав

під

час

про

отримали

та

обов’язків

перегляду

адміністративні
в

відповідача

в

адміністративними
правопорушення.

науково-правових

колах

назву
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Так, А. В. Руденко в своєму дослідженні, що присвячено становленню
та

здійсненню

адміністративного

судочинства

цілком

справедливо

наголошує на тому, що серед юридичних гарантій особлива роль належить
гарантіям процесуальним, тому що процес є формою життя матеріального
права, реально втіленими в життя формально закріплені права та свободи
можуть діяти лише при наявності процесуального забезпечення. Юридичний
механізм реалізації правових норм передбачає наявність чіткої нормативної
бази. Конституційні норми, що закріплюють права і свободи, досить чіткі,
хоча багато з них не підкріплені поточним законодавством, юридичним
механізмом реалізації, що утрудняє їхнє здійснення. При цьому вчений
звертає увагу на те, що процесуальні гарантії – це система правових заходів,
встановлених законом для забезпечення належного відправлення правосуддя,
реалізації, втілення завдань судочинства [107, с. 58; 106, с. 151].
У

своєму

дослідженні,

що

присвячено

адміністративно-

процесуальним гарантіям прав і свобод громадян О. В. Пабат звертає увагу
на те, що процесуальні гарантії – це встановлені законом специфічні
юридичні

засоби

процесуального

забезпечення

реалізації

норм,

які

закріплюють матеріальні гарантії прав та свобод і потребують певного
порядку втілення, наприклад, право на судовий захист, право на оскарження
дій або бездіяльності адміністративних органів та їхніх посадових осіб, право
на конституційне звернення реалізуються в процесуальній формі, яка
визначена відповідними нормативними актами [102, с. 138–139; 101, с. 40].
Цілком слушною є думка, що процесуальні гарантії – це система
правових засобів забезпечення успішного вирішення завдань правосуддя й
охорони законних інтересів усіх осіб, які беруть участь у справі, що
передбачає суворе дотримання встановлених законом форм і принципів
судочинства, закріплення прав учасників процесу й умов їхньої реалізації,
точне виконання обов’язків посадовими особами й органами, які здійснюють
кримінально-процесуальну діяльність [104, с. 215; 105, с. 20]. І. Ф. Літвінова
під час визначення процесуальних гарантій недоторканості житла чи іншого

54
володіння особи в кримінальному процесі України дійшла висновку стосовно
того, що процесуальні гарантії – це встановлені законом засоби та способи,
що

забезпечують виконання

завдань кримінального судочинства

та

можливість реалізації всіма суб’єктами кримінального процесу своїх прав і
виконання обов’язків [103, с. 32].
Таким чином, на підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що
під процесуальними гарантіями відповідача під час перегляду рішень у
справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами слід
розуміти визначені на нормативно-правовому рівні конкретні засоби, за
допомогою яких забезпечується реалізація його прав та обов’язків. При
цьому вчені-процесуалісти однією з основних процесуальних гарантій
відповідача в юридичному процесі, в тому числі адміністративному,
називають зустрічний позов.
Зустрічний позов – це матеріально-правова вимога відповідача до
позивача, що заявляється для сумісного розгляду з первісним позовом,
оскільки задоволення його вимог виключає задоволення вимог позивача. Як
справедливо було зазначено із цього приводу, що тактика зустрічного позову
ґрунтується на відомому прийомі: найкраща оборона – це напад [108, с. 38].
Окрім цього варто погодитись із позицією О. В. Бобровника, який у своєму
дослідженні, що присвячено третім особам у цивільному процесі України
звертає увагу на те, що право на зустрічний позов – це адекватний засіб
захисту прав відповідача, коли позивачем порушуються його права. Такий
захист

зумовлений

тим,

що

відповідач

не

тільки

протистоїть

необґрунтованим або незаконним вимогам позивача, а перед судом постає як
особа, права якої порушуються, оспорюються тощо [109, с. 117]. Зустрічний
позов – це самостійний позов, що пред’являється відповідачем до позивача у
вже виниклому процесі для спільного розгляду з первісним позовом.
Зустрічний позов пред’являється для сумісного розгляду з первісним
позовом. Зустрічний позов може бути пред’явлений лише до первісного
позивача (або одного з співпозивачів). При цьому зустрічний позов
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приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови
взаємопов’язані та спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони
виникають з одних правовідносин, або коли задоволення зустрічного позову
може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.
Зустрічний позов має самостійний характер. це проявляється в тому, що суд
може відмовити в задоволенні як первісного, так і зустрічного позову. Крім
того, суд зобов’язаний вирішити зустрічні позовні вимоги по суті навіть у
тому випадку, якщо вимоги первісного позову не вирішуються по суті
[110, с. 122]
У контексті досліджуваного питання варто зауважити, що інститут
зустрічного позову, не дивлячись на його важливість відсутній в
адміністративному процесі, а використовується лише в господарському та
цивільному процесах. Разом із тим на проблематику інституту зустрічного
позову в адміністративному процесі заверталася увага в Листі Вищого
адміністративного суду України “Про деякі питання практики застосування
адміністративними судами норм Кодексу адміністративного судочинства
України та інших нормативно-правових актів” від 25 липня 2007 року
№ 09.1-22/688. Зокрема, у вищенаведеному документі ставилось питання чи
означає відсутність процесуального інституту зустрічного позову у КАС
України неможливість його застосування в адміністративному процесі, чи
зустрічні позови можуть подаватися за аналогією закону на підставі статей
123, 124 Цивільного процесуального кодексу України? На що Вищим
адміністративним судом України було надано відповідь, що відсутність
процесуального

інституту

зустрічного

позову

є

особливістю

адміністративного судочинства порівняно з цивільним та господарським
процесами. Аналогія закону на підставі статей 123, 124 Цивільного
процесуального

кодексу

адміністративному

процесі,

України
оскільки

не

може

КАС

бути

України

застосована
не

в

передбачено

об’єднання справ за участі одних і тих же сторін, які в одній справі мають
статус позивача, а в іншій – відповідача. Відповідач у справі може заявити
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свої вимоги до позивача в формі окремого позову і таким чином реалізувати
своє право на судовий захист [77]. Не дивлячись на позицію Вищого
адміністративного суду України, на нашу думку, слід підтримати думку
стосовно

того,

що

запровадження

інституту

зустрічного

позову

в

адміністративному процесі є цілком виправданим (з певними обмеженнями
для суб’єктів владних повноважень щодо пред’явлення зустрічного позову),
він виступатиме гарантією захисту прав як позивача, так і відповідача,
сприятиме правильності вирішення спору між ними протягом розумного
строку, виключатиме можливість винесення суперечливих судових рішень
щодо

взаємопов’язаних

вимог,

що

виникають

з

одних

правовідносин [110, с. 123].
Розглядаючи процесуальні гарантії відповідача під час перегляду
рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними
судами необхідно звернути увагу на одну із основних таких гарантій –
заперечення проти адміністративного позову. При цьому, в українській мові
під словом “заперечення” розуміють дію за значенням заперечити, тобто не
погоджуватися з ким-, чим-небудь у чомусь, висловлювати протилежну
думку або доказ проти чогось; виражати незгоду з чим-небудь рухом,
поглядом тощо; не визнавати існування, значення, доцільність чого-небудь;
заява про незгоду з ким-, чим-небудь, доказ проти чогось; спростування чогонебудь;

знищення,

подолання,

заміна

старого

новим,

попереднього

наступним у процесі поступального розвитку; те, що своєю проявою, самим
фактом

свого

існування

заперечує

що-небудь,

свідчить

про

його

неспроможність [1, с. 411-412]. Як справедливо було зазначено із цього
приводу, що заперечення проти адміністративного позову виступають
основним процесуальним засобом захисту відповідача від адміністративного
позову. Під запереченнями проти адміністративного позову розуміються
вимоги відповідача до суду щодо відхилення адміністративного позову
внаслідок неправомірності виникнення чи продовження процесу або
внаслідок необґрунтованості чи неправомірності позовних вимог [110,
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с. 120]. Заперечення проти позову – це письмові пояснення відповідача, які
відхиляють або спростовують вимоги позивача, подані до суду після
одержання ним копій ухвали про відкриття провадження в справі та позовної
заяви [111, с. 94].
Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 107 КАС України в ухвалі про відкриття
провадження зокрема повинно бути зазначена пропозиція відповідачу подати
в зазначений строк письмові заперечення проти позову та докази, які у нього
є. При цьому для суб’єкта владних повноважень – відповідача зазначається
про його обов’язок надати у визначений судом строк у разі заперечення
проти позову всі матеріали, що були або мали бути взяті ним до уваги при
прийнятті рішення, вчиненні дії, допущенні бездіяльності, з приводу яких
подано позов [8]. Варто зазначити, що заперечення проти позову можуть
стосуватися всіх заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу. Відповідач
може подати кілька заперечень. Заперечення проти адміністративного позову
можуть викладатися як в письмовій формі – в адресованій суду заяві, так і в
усній формі – безпосередньо в судовому засіданні. Подання заперечень не
обмежується певними часовими межами, а тому подати заперечення можна в
будь-який час до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення постанови
по справі [110, с. 121].
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що заперечення
відповідача

проти

позову

можуть

мати

матеріально-правовий

та

процесуально-правовий характер. Так, матеріально-правові заперечення
спростовують суть позову, вони полягають у тому, що відповідач оспорює
матеріально-правову вимогу й тому, звичайно, заперечує можливість
виникнення процесу за нею [111, с. 94]. Матеріально-правові заперечення
проти

адміністративного

позову

дозволяють

відповідачу

переконати

адміністративний суд у необґрунтованості або неправомірності позовних
вимог, вони стосуються суті позовних вимог. Такі заперечення мають на меті
ухвалення адміністративним судом постанови про відмову в задоволені
адміністративного

позову.

При

цьому

досягти

вищенаведеної

мети
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відповідач може в різний спосіб, залежно від конкретних обставин
адміністративної справи. Матеріально-правові заперечення можуть бути
пов’язані з:
1) необґрунтованістю позовних вимог, через:
- неповноту юридичного складу;
-

відсутність

відповідних

доказів або

їх

недопустимість

чи

недостовірність;
- наявність фактів, що знесилюють факти, які складають підставу
позову, неналежність сторони тощо;
2) з неправомірністю позовних вимог, через:
- неправильний вибір чи тлумачення позивачем норми матеріального
права, що регулює спірні правовідносини;
-

неправильний

вибір

позивачем

способу

захисту

права

тощо [110, с. 121].
У свою чергу, процесуально-правові заперечення обґрунтовують
неправомірність виникнення або продовження процесу в справі в зв’язку з
відсутність передумов для звернення позивачем до суду або порушення
порядку його реалізації [111, с. 94]. Отже, процесуально-правові заперечення
мають на меті:
1) залишення позовної заяви без розгляду внаслідок недотримання
умов реалізації права на адміністративний позов [110, с. 121]. Так, відповідно
до ст. 155 КАС України суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без
розгляду, якщо:
- позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної
процесуальної дієздатності;
- позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має
повноважень на ведення справи;
- у провадженні цього або іншого адміністративного суду є
адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий
предмет і з тих самих підстав;
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- позивач повторно не прибув у попереднє судове засідання чи в
судове засідання без поважних причин, якщо від нього не надійшло заяви про
розгляд справи за його відсутності;
- надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви;
- особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за
захистом прав, свобод чи інтересів якої у випадках, встановлених законом,
звернувся орган або інша особа, заперечує проти адміністративного позову і
від неї надійшла відповідна заява;
- провадження в адміністративній справі було відкрито за позовною
заявою, яка не відповідає законодавчо встановленим вимогам, і позивач не
усунув цих недоліків у строк, встановлений судом;
- позивач до закінчення судового розгляду залишив судове засідання
без поважних причин і не звернувся до суду із заявою про судовий розгляд за
його відсутності;
- позовну заяву подано з пропущенням встановленого законом строку
звернення до адміністративного суду та суд не знайшов підстав для визнання
причин

пропуску

строку

звернення

до

адміністративного

суду

поважними [8].
2) закриття провадження в справі внаслідок відсутності передумов
права на адміністративний позов [110, с. 121]. Відповідно до ст. 157 КАС
України суд закриває провадження у справі:
- якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного
судочинства;
- якщо позивач відмовився від адміністративного позову та відмову
прийнято судом;
- якщо сторони досягли примирення;
- якщо є такі, що набрали законної сили, постанова чи ухвала суду з
того самого спору та між тими самими сторонами;
- у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку
померлою особи, яка була стороною в справі, якщо спірні правовідносини не
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допускають правонаступництва, або ліквідації підприємства, установи,
організації, які були стороною в справі [8].
Окрім заперечення проти адміністративного позову до процесуальних
гарантій відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами належать дії відповідача щодо
досягнення примирення через врегулювання публічно-правового спору
шляхом взаємних із позивачем поступок і компромісів [110, с. 122]. При
цьому слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 3 ст. 51 КАС України
досягнення примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу має
наслідком

прийняття

судом

рішення

про

закриття

провадження

в

адміністративній справі [8] Також слід наголосити на тому, що нарівні з
вищенаведеною процесуальною гарантією можна виокремити передбачену
законодавством можливість позивача на будь-якій стадії адміністративного
процесу відкликати адміністративний позов, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 155
КАС

України

має

процесуальним

наслідком

постановлення

адміністративним судом ухвали про залишення позовної заяви без
розгляду [8].
Однією з найважливіших процесуальних гарантії відповідача в
адміністративному процесі виступає можливість перегляду та оскарження
судових рішень. Разом із тим, у нашому випадку, слід звернути увагу на той
факт, що відповідно до ч. 2 ст. 171-2 КАС України рішення місцевого
загального суду як адміністративного суду в справах з приводу рішень, дій
чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до
адміністративної відповідальності є остаточним та оскарженню не підлягає
[8]. Іншими словами процесуальне законодавство позбавило осіб, які беруть
участь у справі, в тому числі відповідача, гарантій щодо оскарження судових
рішень у вищенаведеній категорії адміністративних справ, що на нашу думку
є несправедливим. Так, наприклад, ст. 294 КпАП України передбачена
можливість оскарження рішень місцевих загальних судів у справах про
адміністративні правопорушення в апеляційному порядку, хоча і не
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передбачає можливості її касаційного перегляду. Зокрема, відповідно до
вищенаведеної норми постанова апеляційного суду набирає законної сили
негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає [18].
Отже, з аналізу вищенаведених законодавчих положень слідує, що рішення в
справі про адміністративні правопорушення може бути оскаржено лише
єдиний

раз.

При

цьому

в

порядку

адміністративного

судочинства

вищенаведене рішення не підлягає ані апеляційному, ані касаційному
перегляду. У цьому контексті слід погодитись з позицією стосовно того, що в
судовій

практиці

ще

зустрічаються

помилки

через

суб’єктивні

(некомпетентність, неуважність, спрощений підхід тощо) та об’єктивні
(складність правовідносин, численність співучасників тощо) причини,
судами постановляються рішення, що не відповідають обставинам справи
або нормам матеріального чи процесуального права. Тому національним
законодавством в якості ще однієї гарантії захисту прав та інтересів,
постановлення законного й обґрунтованого рішення по адміністративній
справі

передбачено

можливість

оскарження

постанов

та

ухвал

адміністративних судів [9, с. 419-420]. Таким чином, на нашу думку, в КАС
України необхідно передбачити можливість оскарження судових рішень
адміністративних судів, що були постановлені в провадженнях в справах з
приводу перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення,
хоча б в апеляційному порядку, що безумовно слугувало б суттєвою
гарантією реалізації правого статусу не тільки відповідача по вищенаведеним
категоріям адміністративних справ, а й всіх осіб, які беруть участь у справі.
Під процесуальними гарантіями відповідача під час перегляду рішень
у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами
запропоновано розуміти визначені на нормативно-правовому рівні конкретні
засоби, за допомогою яких забезпечується реалізація його прав та обов’язків.
При цьому серед вищенаведених гарантій слід виокремити: заперечення
проти адміністративного позову (матеріально-правового та процесуальноправового характеру), мирову угоду, а також передбачену можливість
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позивача відкликати адміністративний позов. Окрім вищенаведеного варто
виокремити й не передбачені КАС України гарантії: зустрічний позов та
оскарження судових рішень у вищенаведеній категорії адміністративних
справ. Закріплення таких процесуальних гарантій на законодавчому рівні,
шляхом внесення відповідних змін до КАС України посилить конституційні
гарантії на судовий захист не тільки відповідача, а й всіх осіб, які беруть
участь у справі. Використання відповідачем наданих йому національним
законодавством процесуальних гарантій під час перегляду рішень у справах
про адміністративні правопорушення адміністративними судами надасть
йому можливість не тільки більш ефективно відстоювати свої права, свободи
та

інтереси

при

розгляді

та

вирішенні

вищенаведеної

категорії

адміністративних справ, а й сприятиме забезпеченню та посиленню
законності в сфері публічних правовідносин взагалі.

Висновки до Розділу 1
Доведено, що структура правового статусу особу, в тому числі
правового статусу відповідача в адміністративному процесі, являє собою
сукупність елементів, взаємозв’язок яких й надає особі відповідного
правового статусу.
Під правами відповідача в адміністративному процесі запропоновано
розуміти закріплену та гарантовану КАС України свободу обирати
поведінку, що впливатиме на інших суб’єктів адміністративного процесу з
метою забезпечення його процесуальних інтересів. Під юридичними
обов’язками відповідача в адміністративному процесі запропоновано
розуміти встановлену на нормативно-правовому рівні та забезпечувану
державою сукупність правил поведінки, яких йому необхідно дотримуватись
в

адміністративному

процесі.

Наголошено,

що

сутність

юридичної

відповідальності відповідача в адміністративному процесі полягає в

63
застосуванні

до

такої

особи

адміністративного процесу

за

порушення

правил

здійснення

визначених на нормативно-правовому рівні

санкцій, що забезпечуються в примусовому порядку державою.
Під правовим статусом відповідача в адміністративному процесі
запропоновано розуміти закріплені на нормативно-правовому рівні та
забезпечувальні

державою

відповідальність,

що

права

настає

за

та

обов’язки,

порушення

а

також

правил

юридичну

провадження

в

адміністративних справах, що в своєї сукупності характеризують відповідну
особу як відповідача по конкретній справі адміністративної юрисдикції.
Наголошено,

що

набуття

правового

статусу

відповідача

в

адміністративному процесі можливо, якщо він володіє адміністративною
процесуальною
адміністративної

правосуб’єктністю,
процесуальної

що

являє

правоздатності

собою
–

сукупність

здатності

мати

процесуальні права й обов’язки, а також адміністративної процесуальної
дієздатності – здатності самостійно й усвідомлено такими правами й
обов’язками розпоряджатися.
Доведено необхідність, в КАС України передбачити можливість
оскарження судових рішень адміністративних судів, що були постановлені в
провадженнях в справах з приводу перегляду рішень у справах про
адміністративні правопорушення, хоча б в апеляційному порядку, що
безумовно слугувало б суттєвою гарантією реалізації правого статусу не
тільки відповідача по вищенаведеним категоріям адміністративних справ, а й
всіх осіб, які беруть участь у справі.
Під процесуальними гарантіями відповідача під час перегляду рішень у
справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами
запропоновано розуміти визначені на нормативно-правовому рівні конкретні
засоби, за допомогою яких забезпечується реалізація його прав та обов’язків.
При цьому серед вищенаведених гарантій слід виокремити: заперечення
проти адміністративного позову (матеріально-правового та процесуальноправового характеру), мирову угоду, а також передбачену можливість
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позивача відкликати адміністративний позов. Окрім вищенаведеного варто
виокремити й не передбачені КАС України гарантії: зустрічний позов та
оскарження судових рішень у вищенаведеній категорії адміністративних
справ. Закріплення таких процесуальних гарантій на законодавчому рівні,
шляхом внесення відповідних змін до КАС України посилить конституційні
гарантії на судовий захист не тільки відповідача, а й всіх осіб, які беруть
участь у справі. Використання відповідачем наданих йому національним
законодавством процесуальних гарантій під час перегляду рішень у справах
про адміністративні правопорушення адміністративними судами надасть
йому можливість не тільки більш ефективно відстоювати свої права, свободи
та

інтереси

при

розгляді

та

вирішенні

вищенаведеної

категорії

адміністративних справ, а й сприятиме забезпеченню та посиленню
законності в сфері публічних правовідносин взагалі.
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РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІДПОВІДАЧА
ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ
СУДАМИ
2.1. Правові засади реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення
адміністративними судами
Дослідження особливостей реалізації правового статусу відповідача
під час перегляду рішень у справ про адміністративні правопорушення
адміністративними судами, на нашу думку, необхідно розпочинати з
визначення суб’єктів, які можуть, хоч і в перспективі, такого статусу у
вищенаведеній категорії адміністративних справ. При цьому дослідження й
висвітлення зазначеної вище проблематики слід розпочати з встановлення
сутності поняття “суб’єкт”.
У великому тлумачному словнику сучасної української мови під
словом “суб’єкт” розуміють істоту, здатну до пізнання навколишнього світу,
об’єктивної дійсності й до цілеспрямованої діяльності; особу, групу осіб,
організацію й таке інше, яким належить активна роль у певному процесі,
акті; особа чи організація як носій певних фізичних і психічних якостей;
людина як об’єкт дослідження [1, с. 1408]. Розглядаючи поняття “суб’єкт”
філософи звертають увагу на те, що суб’єкт (від лат. subjectus – що лежить в
основі) – поняття, що вживалось ще Аристотелем, а також в середні віка в
розумінні субстанції. При цьому тільки із 17 століття вищенаведене поняття
починає використовуватись у сучасному значенні, тобто як позначення
психолого-теоретико-пізнавального Я, що протиставляється чомусь іншому –
не-Я, предмету, об’єкту, або як позначення об’єктивованого Я, тобто
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індивіда, котрому протистоїть, протиставляється об’єкт, та котрий направляє
на цей об’єкт своє пізнання або дію, – у цьому відношенні він виступає як
“суб’єкт пізнання”, “суб’єкт дії” [4, с. 441]. В. Л. Петрушенко зазначає, що
суб’єкт – це людина як вихідне джерело, епіцентр життєвої та пізнавальної
активності – індивідуальної або суспільної. У різних напрямах філософії під
суб’єктом розуміють різні сутності: так, в більшості напрямів філософії
поняття суб’єкт позначає людину як активне начало соціальних і культурних
процесів, пізнання, комунікації [5, с. 199-200]. В юридичній енциклопедичній
літературі зустрічаються терміни “суб’єкт правовідносин” та “суб’єкт права”.
Зокрема, під суб’єктом права розуміють учасника правовідносин як носія
юридичних прав та обов’язків. Ним може бути фізична чи юридична особа,
яка наділена правосуб’єктністю, тобто можливістю та здатністю бути
суб’єктом правовідносин з усіма правовими наслідками [2, с. 860].
Отже, на підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що
суб’єктами, які можуть набувати правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні

правопорушення

адміністративними судами будуть такі особи, які уповноважені приймати
рішення

у

вищенаведених

справах

щодо

притягнення

осіб

до

адміністративної відповідальності. Так, відповідно до ст. 213 КпАП України
справи про адміністративні правопорушення розглядаються:
1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
селищних, міських рад;
2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;
4) районними, районними в місті, міськими чи міськрайонними
судами (суддями), а у випадках, передбачених КпАП України, місцевими
адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами,
вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України;
5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та
іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те КпАП
України [18].
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У

контексті

досліджуваного

питання

варто

зазначити,

що

вищенаведені суб’єкти набувають правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні

правопорушення

адміністративними судами на чітко визначених правових підставах. При
цьому в українській мові слово “підстава” тлумачать як те головне, на чому
базується, основується що-небудь [1, с. 966]. Таким чином, мова піде про ті
нормативно-правові основи, на яких базується діяльність суб’єктів щодо
прийняття рішень в справах про адміністративні правопорушення, внаслідок
чого

вони

можуть

набувати

правового

статусу

відповідача

в

адміністративних справах щодо перегляду їх рішень.
Звичайно однією з основоположних із вищенаведених правових
підстав буде виступати Конституція України, яка встановила, що кожному
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових
осіб [6]. Окрім цього, в контексті досліджуваного питання варто виокремити
міжнародні договори, ратифіковані Україною. При цьому, відповідно до
Закону України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 року
міжнародний договір України - укладений у письмовій формі з іноземною
державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється
міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи
декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно від його
конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо)
[112]. Так, 17 липня 1997 року Верховною Радою України було прийнято
Закон України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4,
7 та 11 до Конвенції” [113], внаслідок чого було ратифіковано Конвенцію про
захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року.
Відповідно до ст. 6 (право на справедливий суд) вищенаведеного
міжнародного нормативно-правового акта кожен має право на справедливий
і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і
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безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його
прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість
будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення [114].
Окрім вищенаведених нормативно-правових актів варто привести
Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року [147],
внаслідок прийняття якого були скасовані Закон України “Про судоустрій”
від 7 лютого 2002 року [148] та Закон України “Про статус суддів” від 15
грудня 1992 року [149]. Так, вищенаведений нормативно-правовий акт
визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в
Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини та
громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави
на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції,
статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, систему та
порядок здійснення суддівського самоврядування та встановлює систему й
загальний порядок забезпечення діяльності судів і регулює інші питання
судоустрою та статусу суддів [147].
Разом із тим, у рамках досліджуваного питання, для нас найбільший
інтерес представляють правові підстави, що стосуються безпосереднього
здійснення своїх повноважень, в тому числі пов’язаних із прийняттям рішень
в справах про адміністративні правопорушення, суб’єктами, які можуть
набути статусу відповідача в адміністративному процесі. При цьому слід
звернути увагу, що вищенаведені правові підстави складаються з масиву
законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів. У цьому контексті
варто зазначити, що нормативно-правовим актом, який, зокрема визначає
види

адміністративних

правопорушень,

порядок

притягнення

до

адміністративної відповідальності, а також суб’єктів, що уповноваженні
розглядати справи про адміністративні правопорушення виступає КпАП
України [18]. Отже, на основі положень КпАП України визначимо суб’єктів,
які можуть набути статусу відповідача в адміністративному процесі щодо
перегляду їх рішень у справах про адміністративні правопорушення, після
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чого стане можливим встановлення правових підстав здійснення такими
суб’єктами вищенаведеної діяльності.
Так, відповідно до ст. 215 КпАП України одним із суб’єктів, що
уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
виступають адміністративні комісії, які утворюються відповідними органами
місцевого

самоврядування

в

складі

голови,

заступника

голови,

відповідального секретаря, а також членів комісії [18]. При цьому
нормативно-правовим актом, що визначає систему та гарантії місцевого
самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу
та відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування є
Закон Україні “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997
року. Так, відповідно до ст. 2 вищенаведеного нормативно-правового акта
місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та
реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного
об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста –
самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування

вирішувати

питання

місцевого

значення

в

межах

Конституції та законів України [19]. Варто зазначити, що адміністративні
комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення
при наявності не менш як половини членів їх складу, а виконавчі комітети
сільських, селищних, міських рад – при наявності не менш як двох третин від
загального складу виконавчого комітету [18].
Окрім адміністративних комісій, правовий статус відповідача в
адміністративному процеси можуть набути виконавчі комітети органів
місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 1 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” виконавчі органи рад – це органи, які відповідно
до законодавства України створюються сільськими, селищними, міськими,
районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих
функцій і повноважень місцевого самоврядування в межах, визначених
законами [19].
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З аналізу ст. 213 КпАП України можна дійти висновку, що окрему
групу суб’єктів, уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення складають судді районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судів. Більш того варто зазначити, що розглядати справи про
адміністративні правопорушення окрім зазначених судів мають також
місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі
спеціалізовані суди та Верховний Суд України. Разом із тим їх юрисдикція
обмежуються лише розглядом справ про адміністративне правопорушення,
визначені в ст. 185-3 КпАП України. Так, відповідно до вищенаведеної
норми неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд
свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб
та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під
час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про
явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, – тягнуть за собою
накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Разом із тим, відповідно до ст. 221-1 КпАП
України постанова суду, прийнята за результатами розгляду вищенаведеної
категорії справ про адміністративні правопорушення, є остаточною й
оскарженню не підлягає [18].
Більш того, в контексті вищенаведеного, варто наголосити на тому,
що суди (судді) в будь-якому разі не можуть виступати відповідачами в
адміністративних справах з приводу їх рішень у справах про адміністративні
правопорушення, так як не відповідають поняттю “суб’єкт владних
повноважень” у розумінні КАС України. Так, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 3
КАС України суб’єкт владних повноважень – це орган державної влади,
орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший
суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень [8]. При
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цьому відповідно до Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду
України “Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів” від 20
травня 2013 року № 8 адміністративні суди повинні звертати увагу на те, що
спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед
суб’єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним
(ними) в цих відносинах владних управлінських функцій [20]. Більш того, як
слідує з Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про деякі питання,
що виникають у судовій практиці при прийнятті до провадження
адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів
та суддів” від 12 червня 2009 року № 6, суди та судді при розгляді ними
цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних справ та справ
про адміністративні правопорушення не є суб’єктами владних повноважень,
які здійснюють владні управлінські функції, і не можуть бути відповідачами
в справах про оскарження їх рішень, дій чи бездіяльності, вчинених у зв’язку
з розглядом судових справ [21]. Тобто дії суду (судді), вчинені при виконанні
ним своїх обов’язків щодо здійснення правосуддя (самостійного виду
державної діяльності, яка здійснюється шляхом розгляду та вирішення в
судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі
адміністративних,

цивільних,

кримінальних

та

інших

справ),

є

не

управлінськими, а процесуальними, й оскаржуються в порядку, визначеному
процесуальними законами. У порядку адміністративного судочинства
можуть бути оскаржені акти, дії або бездіяльність посадових і службових
осіб судів, що належать до сфери управлінської діяльності [20].
Якщо ж необхідно оскаржити постанову судді в справах про
адміністративне правопорушення, то, як ми зазначали раніше, необхідно
звертатися до апеляційного загального суду. Так, з аналізу ст. 294 КпАП
України слідує, що постанова судді в справі про адміністративне
правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до
адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником,
потерпілим, його представником або прокурором протягом десяти днів з дня
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винесення постанови шляхом подання апеляційної скарги. Апеляційна скарга
подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс
постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу
разом із справою у відповідний апеляційний суд. За наслідками розгляду
апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має право:
- залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін;
- скасувати постанову та закрити провадження у справі;
- скасувати постанову та прийняти нову постанову;
- змінити постанову [18].
Наступним суб’єктами, що уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення й відповідно можуть набути статусу
відповідача в адміністративних справах щодо оскарження їх рішень,
виступають органи внутрішніх справ (міліція). Відповідно до Закону України
“Про міліцію” від 20 грудня 1990 року міліція в Україні – це державний
озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права та
свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та
держави від протиправних посягань [22; 23]. При цьому, з аналізу ст. 222
КпАП України слідує, що від імені органів внутрішніх справ (міліції)
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право:
- начальники органів внутрішніх справ та їх заступники;
- начальники або заступники начальників районних, міських,
районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;
- начальники лінійних пунктів міліції;
- начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на
транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівняних до районних,
міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ,
начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ;
- дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції;
- начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління,
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департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу
відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що
забезпечують безпеку дорожнього руху, начальник відділу внутрішніх справ
або особа, яка виконує його обов’язки;
- працівники відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ
України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, які мають спеціальні
звання;
- інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням
відповідних правил [8].
Окрім вищенаведених суб’єктів правового статусу відповідача в
адміністративному процесі можуть набувати органи Державної прикордонної
служби України. Так, відповідно до ст. 222-1 КпАП України вищенаведені
органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через
державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах
в’їзду – виїзду, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил
перебування в Україні та транзитного проїзду через її територію, а також з
неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження
на берег осіб суднового екіпажу [18]. При цьому нормативно-правовим
актом, що визначає правові основи організації та діяльності Державної
прикордонної служби України, її загальну структуру, чисельність, функції та
повноваження виступає Закон України “Про Державну прикордонну службу
України” від 3 квітня 2003 року. Так, відповідно до вищенаведеного
нормативно-правового акта на Державну прикордонну службу України
покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного
кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській)
економічній зоні [24]. Окрім цього, в Положенні “Про Адміністрацію
Державної прикордонної служби України”, що затверджено Указом
Президента України від 6 квітня 2011 року № 399/2011 зазначено, що
Адміністрація Державної прикордонної служби України є центральним
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органом виконавчої влади, входить до системи органів виконавчої влади та
забезпечує реалізацію державної політики в сфері захисту державного
кордону й охорони суверенних прав України в її виключній (морській)
економічній зоні [25]. Варто зазначити, що від імені органів Державної
прикордонної служби України розглядати справи про адміністративні
правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право:
- начальники органів охорони державного кордону та Морської
охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;
- керівники підрозділів органів охорони державного кордону та
Морської

охорони

Державної

прикордонної

служби

України,

які

безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України
[18].
Відповідно до ст. 222-2 КпАП України ще одним суб’єктом,
уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення й
відповідно тим, що може набути статусу відповідача в адміністративному
процесі в наслідок здійснення такої діяльності, виступає центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері міграції (імміграції
та еміграції), в тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб [18]. Так, відповідно до Положення
“Про Державну міграційну службу України”, що затверджено Указом
Президента України від 6 квітня 2011 року № 405/2011 Державна міграційна
служба України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється
для реалізації державної політики в сферах міграції (імміграції та еміграції), в
тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів [26]. При цьому, з аналізу ч. 2 ст. 222-2 КпАП України
слідує, що від імені вищенаведеного центрального органу виконавчої влади
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право керівник, заступники керівника, а
також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу [18].
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Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
встановлених
суб’єктом

законодавством

господарювання

вимог

пожежної

господарської

безпеки,

діяльності

без

здійсненням
декларації

відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства в сфері пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов
посадових осіб органів державного пожежного нагляду розглядає та вирішує
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з
питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і
техногенну безпеку, який виступає наступним суб’єктом, що може набувати
статусу відповідача в адміністративному процесі щодо перегляду його
рішень

у

вищенаведених

категоріях

справ

про

адміністративні

правопорушення [18]. Так, відповідно до Положення “Про Державну службу
з надзвичайних ситуацій”, що затверджено Указом Президента України від
16 січня 2013 року № 20/2013 Державна служба з надзвичайних ситуацій
входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію
державної політики в сферах цивільного захисту, захисту населення та
територій від надзвичайних ситуацій і запобігання їх виникненню, ліквідації
надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та
техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики
травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної
діяльності [27]. При цьому від імені вищенаведеного державного органу
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право:
- Головний державний інспектор України з нагляду в сфері пожежної
та техногенної безпеки та його заступники, головні державні інспектори з
нагляду в сфері пожежної та техногенної безпеки в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники;
- старші державні інспектори України з нагляду в сфері пожежної та
техногенної безпеки;
- головні державні інспектори з нагляду в сфері пожежної та
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техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;
- державні інспектори з нагляду в сфері пожежної та техногенної
безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського
(Автономної Республіки Крим) значення [18].
Відповідно до ст. 224 КпАП України справи про адміністративні
правопорушення пов’язані з порушення правил користуванням засобами
залізничного транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки руху,
правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному
транспорті,

правил

пожежної

безпеки

на

залізничному

транспорті

розглядають і вирішують органи залізничного транспорту [18]. При цьому
центральним органом виконавчої влади в сфері залізничного транспорту є
Державна адміністрація залізничного транспорту. Так, відповідно до
Положення “Про Державну адміністрацію залізничного транспорту”, що
затверджено Указом Президента України від 29 лютого 1996 року № 2
Державна адміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця) є органом
управління залізничним транспортом загального користування [26]. Від імені
органів залізничного транспорту відповідно до ч. 2 ст. 224 КпАП України
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право:
- начальники станцій та їх заступники, начальники локомотивних
(вагонних) депо, начальники пасажирських поїздів (механіки-бригадири
пасажирських поїздів);
- контролери-ревізори пасажирських поїздів, ревізори-інструктори
пасажирських поїздів, ревізори по контролю доходів, дорожні майстри,
начальники дистанцій колії, начальники дистанцій сигналізації та зв’язку;
- начальник Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці
та його заступники, начальники служб (загонів) відомчої воєнізованої
охорони залізниць та їх заступники, начальники відділів (секторів)
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Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці, начальники відділів
(секторів) служби (загону) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх
заступники, начальники команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої
охорони залізниць та їх заступники, старші інструктори та інструктори служб
(загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, начальники відділень
команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць,
метрополітенів, начальники груп воєнізованої охорони залізниць, старші в
місці розташування станцій посадові особи відомчої воєнізованої охорони
залізниць [18].
Окрім вищенаведених органів, відповідачами в адміністративних
справах можуть виступати органи морського та річкового транспорту, так як
вони відповідно до ст. 225 КпАП України розглядають та вирішують справи
про адміністративні правопорушення. При цьому варто зазначити, що
відповідно до Положення “Про Державну інспекцію України з безпеки на
морському та річковому транспорті”, що затверджено Указом Президента
України від 8 квітня 2011 року № 477/2011 року центральним органом, що
входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію
державної політики в сфері безпеки на морському та річковому транспорті є
Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
[29]. При цьому з аналізу ст. 225 КпАП України слідує, що від імені органів
морського та річкового транспорту розглядати справи про адміністративні
правопорушення й накладати адміністративні стягнення мають право
наступні посадові особи вищенаведеного центрального органу виконавчої
влади:
- керівник Державної інспекції України з безпеки на морському та
річковому транспорті та його заступники;
- керівник територіального Державної інспекції України з безпеки на
морському та річковому транспорті та його заступники;
- капітан порту, начальник морського вокзалу та його заступники,
капітан судна [18].
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Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
відповідно до ст. 228 КпАП України розглядає справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з порушенням правил безпеки польотів, правил
поведінки на повітряному судні, правил міжнародних польотів, правил
пожежної безпеки на повітряному транспорті [18]. При цьому, згідно із
Положенням “Про Державну авіаційну службу України”, що затверджено
Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 398/2011 Державна
авіаційна служба України входить до системи органів виконавчої влади та
забезпечує реалізацію державної політики в сфері цивільної авіації [30]. Так,
від імені вищезазначеного центрального органу виконавчої влади розглядати
справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні
стягнення мають право:
- керівник Державної авіаційної служби України та його заступники;
- державні інспектори;
- уповноважені на проведення перевірок посадові особи Державної
авіаційної служби України;
- керівники аеропортів;
-

начальники

служб

авіаційної

безпеки

аеропортів

та

їх

заступники [18].
Відповідно до Положення “Про Державну інспекцію України з
безпеки на наземному транспорті”, що затверджено Указом Президента
України від 6 квітня 2011 року № 387/2011 Державна інспекція України з
безпеки на наземному транспорті входить до системи органів виконавчої
влади та забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на
автомобільному транспорті загального користування, на перевезення яким
видано

ліцензію,

міському

електричному,

залізничному

транспорті,

експлуатації автомобільних доріг загального користування [31]. У цьому
контексті зазначимо, що вищенаведений центральний орган виконавчої
влади може набувати статусу відповідача в адміністративному процесі щодо
оскарження

його

рішень,

що

стосуються

притягнення

осіб

до
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адміністративної відповідальності. Так, відповідно до ст. 229 КпАП України
органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус,
трамвай) розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв’язані з
порушенням

правил

надання

транспорту,

правил

користування

електротранспортом.

При

послуг

цьому,

пасажирського

автомобільним
від

імені

автомобільного
транспортом

вищенаведених

та

органів

розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладають
адміністративні стягнення:
- керівник Державної інспекції України з безпеки на наземному
транспорті та його заступники;
- керівник територіального органу Державної інспекції України з
безпеки на наземному транспорті та його заступники;
- керівник перевізника, який в установленому законодавством порядку
надає транспортні послуги, його заступники та контролери [18].
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що відповідно
до ст. 230-1 КпАП України центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства

про

працю,

розглядає

справи

про

адміністративні

правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог посадових осіб
цих органів або створенням перешкод для діяльності цих органів [18],
внаслідок

чого

може

набувати

правового

статусу

відповідача

в

адміністративному процесі щодо перегляду вищенаведених рішень. Так,
зазначений вище центральним органом виконавчої влади виступає Державна
інспекція України з питань праці. Так, відповідно до Положення “Про
Державну інспекцію з питань праці”, що затверджено Указом Президента
України від 6 квітня 2011 року № 386/2011 Державна інспекція України з
питань праці входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує
реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства

про

працю,

зайнятість

населення,

законодавства

про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
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на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням і похованням, на випадок безробіття в частині
призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання
соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою
дотримання прав і гарантій застрахованих осіб [32]. При цьому, від імені
вищенаведеного центрального органу виконавчої влади розглядати справи
про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення
мають право керівник Державної інспекції з питань праці його заступники та
уповноважені ним посадові особи [18].
Наступним суб’єктом, що може набути статусу відповідача в
адміністративних справах щодо оскарження його рішень у справах про
притягнення осіб до адміністративної відповідальності виступає Державна
служба гірничого нагляду та промислової безпеки, яка відповідно до
Положення “Про Державну службу гірничого нагляду та промислової
безпеки”, що затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року
№ 408/2011 входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує
реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці,
державного гірничого нагляду, охорони надр і державного регулювання в
сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення [33]. Так, відповідно до ст. 231 КпАП України від імені
вищенаведеного органу влади розглядати справи про адміністративні
правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право
наступні посадові особи:
- керівник Державної служби гірничого нагляду та промислової
безпеки та його заступники
- державні інспектори;
- головні державні інспектори;
- начальники інспекцій та їх заступники;
- начальники управлінь та відділів, а також їх заступники [18].
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Окрім

вищенаведених

центральних

органів

виконавчої

влади

набувати статусу відповідача в адміністративному процесі в зв’язку із
оскарженням рішень у справах про адміністративні правопорушення можуть
посадові особи Державної фінансової інспекції України, яка відповідно до
Положення “Про Державну фінансову інспекцію України”, що затверджено
Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 499/2011 є
центральним органом виконавчої влади, основним завданням якого є
реалізація державної політики в сфері державного фінансового контролю, а
також внесення пропозицій щодо її формування [34]. Так, від імені
вищенаведеного центрального органу виконавчої влади розглядати справи
про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення
мають право: керівник Державної фінансової інспекції України, його
заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього
органу [18].
Відповідно до ст. 234-2 КУпАП від імені органів доходів і зборів
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та
їх заступники [18]. У цьому контексті варто зазначити, що 24 грудня 2012
року Президентом України було прийнято Указ “Про деякі заходи з
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” № 726 внаслідок
чого, шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної
податкової служби України було утворено Міністерство доходів і зборів
України [36]. Відповідно до Положення “Про Міністерство доходів і зборів”
Міністерство доходів і зборів України є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади з питань, зокрема, забезпечення
формування та реалізації державної політики в сфері боротьби з
правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства,
а також законодавства з питань сплати єдиного внеску [37].
У контексті досліджуваного питання варто зауважити, що в якості
відповідача в адміністративних справ щодо оскарження рішень у справах про
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адміністративні правопорушення можуть залучатися Національний банк
України. У ст. 2 Закону України “Про Національний банк України”
встановлено, що Національний банк України є центральним банком України,
особливим центральним органом державного управління, юридичний статус,
завдання, функції, повноваження та принципи організації якого визначаються
Конституцією України й іншими законами України [38]. Відповідно до ст.
234-3 КпАП України Національний банк України розглядає справи про
адміністративні

правопорушення,

пов’язані

з

порушенням

порядку

здійснення операцій з електронними грошима, порушенням банківського
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або
здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи
інших кредиторів банку, порушенням порядку припинення юридичної особи
або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, порушенням
законів України та нормативно-правових актів Національного банку України
щодо здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем. При цьому, від імені
Національного банку України розглядати справи про адміністративні
правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право Голова
Національного банку України та його заступники, керівники територіальних
управлінь Національного банку України та їх заступники [18].
Наступним суб’єктом, що може брати участь в якості відповідача в
адміністративному процесі щодо оскарження його рішень в адміністративних
справах виступає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Так, відповідно
до ст. 234-4 КпАП України від імені Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право директор-розпорядник Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб та його заступники [18]. При цьому слід
зазначити, що нормативно-правовим актом, що встановлює правові,
фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування
вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулює
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відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначає
повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків
з ринку та ліквідації банків є Закон України “Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб” від 23 лютого 2012 року [39].
Відповідно до ст. 235 КпАП України від імені військових комісаріатів
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право районні (міські) військові комісари
[18]. При цьому правовий статус військових комісаріатів визначено в
Положенні “Про військові комісаріати”, що затверджено Постановою
Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 389. Так, відповідно до
вищенаведеного

нормативно-правового

акта

військові

комісаріати

є

місцевими органами військового управління, що забезпечують виконання
законодавства з питань військового обов’язку та військової служби,
мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і
транспортних ресурсів на відповідній території [40].
Правового статусу відповідача в адміністративному процесі щодо
оскарження рішень в справах про адміністративні правопорушення може
набути військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби
правопорядку в Збройних Силах України. Зокрема, відповідно до ст. 235-1
КпАП України від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку в Збройних Силах України розглядати
справи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи
військової

інспекції

безпеки

дорожнього

руху

Військової

служби

правопорядку в Збройних Силах України [18]. При цьому нормативноправовою основою правового статусу вищенаведеного органу є Закон
України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України”
від 7 березня 2002 року, що визначає статус, основні завдання, організацію та
принципи діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, права, обов’язки, заходи соціального і правового захисту та
відповідальність її військовослужбовців [41]. Окрім цього, варто згадати

84
Положення “Про органи безпеки дорожнього руху Міністерства оборони
України”, що затверджено Наказом Міністерства оборони України від
1 листопада 1999 року № 804/4097, відповідно до якого військова інспекція
безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку в Збройних
Силах України входить до складу органів безпеки дорожнього руху
Міністерства оборони України [42].
Ще одним центральним органом виконавчої влади, що може набути
статусу відповідача в адміністративному процесі щодо оскарження його
рішень у справах про адміністративні правопорушення виступає Державна
санітарно-епідеміологічна служба України. У цьому контексті зауважимо, що
згідно із Положенням “Про Державну санітарно-епідеміологічну службу
України”, що затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року
№ 400/2011 Державна санітарно-епідеміологічна служба України входить до
системи органів виконавчої влади в галузі охорони здоров’я й утворюється
для забезпечення реалізації державної політики в сфері санітарного й
епідемічного благополуччя населення [43]. При цьому відповідно до ст. 236
КпАП України від імені органів державної санітарно-епідеміологічної
служби розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення в межах територій та об’єктів нагляду, визначених
законодавством, мають право:
- головний державний санітарний лікар України та його заступники,
головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі водного,
залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць та їх
заступники, головні державні санітарні лікарі районів, міст, районів у містах,
лінійних

підрозділів та

об’єктів водного, залізничного, повітряного

транспорту, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику в сфері захисту державного кордону, Служби безпеки України,
з’єднань, частин та підрозділів і їх заступники;
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- лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів державної санітарноепідеміологічної служби [18].
Правого статусу відповідача в адміністративних справах щодо
оскарження рішень у справах про адміністративні правопорушення може
набувати Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. Так,
відповідно до Положення “Про Державну ветеринарну та фітосанітарну
службу України”, що затверджено Указом Президента України від 13 квітня
2011 року № 464/2011 Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує
реалізацію державної політики в галузі ветеринарної медицини, безпечності
харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на
сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою в
тваринництві [44]. При цьому з аналізу положень ст. 238, 238-2, 238-4 КпАП
України можна дійти висновку, що від імені вищенаведеного центрального
органу

виконавчої

влади

розглядають

справи

про

адміністративні

правопорушення та накладають адміністративні стягнення:
- Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та
його заступники, Головний державний фітосанітарний інспектор України;
- головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на державному
кордоні та транспорті та їх заступники, державні інспектори ветеринарної
медицини, головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній
Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступники;
- головні державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів та
їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на державному
кордоні та транспорті, державні інспектори ветеринарної медицини на
державному кордоні та транспорті;
- державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів, районів у
містах, завідуючі лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на
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ринках, державні фітосанітарні інспектори; [18].
Відповідно до Положення “Про Державну службу геології та надр
України”, що затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року
№ 391/2011 Державна служба геології та надр України входить до системи
органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики в
сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр [45]. Варто
зазначити, що вищенаведений центральний орган виконавчої влади може
набувати правового статусу відповідача в адміністративному процесі, так як
згідно із ст. 239 КпАП України, від його імені розглядати справи про
адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення
мають право уповноважені на те його посадові особи [18].
Правового статусу відповідача в адміністративному процесі щодо
оскарження рішень у справах про адміністративні правопорушення можуть
набувати органи рибоохорони. При цьому, відповідно до Положення “Про
органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства України”,
що затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 19 січня 2012 року № 6 органи рибоохорони – це Головне
управління охорони водних біоресурсів у м. Києві, управління охорони,
використання та відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства
в області, басейнові управління, басейновий відділ – є територіальними
органами Державного агентства рибного господарства України, які діють у
складі Державного агентства рибного господарства України та йому
підпорядковуються [46]. Відповідно до ст. 240 КпАП України від імені
органів

рибоохорони

розглядати

справи

про

адміністративні

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
Головний державний інспектор рибоохорони України, головні державні
інспектори рибоохорони в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, провідні державні інспектори рибоохорони, старші
державні інспектори рибоохорони [18].
Державне агентство лісових ресурсів України може набувати
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правового статусу відповідача в адміністративних справах щодо оскарження
його рішень прийнятих даним органом у справах про адміністративні
правопорушення. У цьому контексті варто зазначити, що відповідно до
Положення “Про Державне агентство лісових ресурсів України”, що
затверджено Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 458/2011
Державне агентство лісових ресурсів України входить до системи
центральних органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної
політики в сфері лісового та мисливського господарства [47]. При цьому, з
аналізу ст. 241, 242 КпАП України слідує, що від імені вищенаведеного
центрального

органу

виконавчої

влади

розглядати

справи

про

адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення
мають право:
- керівник Державного агентства лісових ресурсів України, його
заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, командири
авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та льотчики-спостерігачі баз
авіаційної охорони лісів, лісничі, помічники лісничих, майстри лісу;
- посадові особи, уповноважені Державним агентством лісових
ресурсів України, керівники, заступник керівника з питань мисливського
господарства, головні лісничі, головні мисливствознавці, державні районні
мисливствознавці,
мисливствознавці,

керівники,

головні

мисливствознавці

лісничі,

держлісгоспів,

лісничі,
інших

головні
державних

лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських і
державних мисливських господарств [18].
В адміністративних справах щодо оскарження рішень з приводу
притягнення осіб до адміністративної відповідальності в якості відповідача
може бути залучено посадових осіб Державної екологічної інспекції України.
Відповідно до Положення “Про Державну екологічну інспекцію України”,
що затверджено Указом Президента України від 13 квітня 2011 року
№ 454/2011 Державна екологічна інспекція України входить до системи
органів виконавчої влади й утворюється для забезпечення реалізації

88
державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) в сфері
охорони

навколишнього

природного

середовища,

раціонального

використання, відтворення й охорони природних ресурсів [48]. При цьому,
згідно із ст. 242-1 КпАП України від імені вищенаведеного центрального
органу

виконавчої

влади

розглядати

справи

про

адміністративні

правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право
Головний

державний

інспектор

України

з

охорони

навколишнього

природного середовища та його заступники, старші державні інспектори
України з охорони навколишнього природного середовища, державні
інспектори України з охорони навколишнього природного середовища,
головні державні інспектори з охорони навколишнього природного
середовища

Автономної

Республіки

Крим,

областей,

міст

Києва

і

Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони
навколишнього природного середовища Чорного й Азовського морів та їх
заступники,

старші

державні

інспектори

з

охорони

навколишнього

природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього
природного середовища відповідних територій [18].
Наступним суб’єктом, що може набути правового статусу відповідача
в адміністративному процесі щодо оскарження його рішень у справах про
адміністративні правопорушення є Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Так, відповідно до
Положення “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації”, що затверджено Указом Президента
України від 23 листопада 2011 року № 1067/2011 Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації є органом
державного

регулювання

в

сфері

телекомунікацій,

інформатизації,

користування радіочастотним ресурсом і надання послуг поштового зв’язку.
У визначеній сфері Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у

сфері

зв’язку

ліцензування,

та

інформатизації

дозвільного

органу,

здійснює

повноваження

регуляторного

органу

та

органу
органу
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державного нагляду (контролю) [49]. Відповідно до ст. 243 КпАП України
від імені вищенаведеного органу розглядати справи про адміністративні
правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право
голова, члени комісії та уповноважені комісією посадові особи [18].
Відповідно до Положення “Про Державну інспекцію сільського
господарства України”, що затверджено Указом Президента України від 13
квітня 2011 року № 459/2011 Державна інспекція сільського господарства
України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує
реалізацію

державної

політики

в

сфері

нагляду

(контролю)

в

агропромисловому комплексі [50]. При цьому з аналізу ст. 244 КпАП
України слідує, що від імені вищенаведеного центрального органу
виконавчої влади розглядати справи про адміністративні правопорушення та
накладати адміністративні стягнення мають право:
- Головний державний інспектор сільського господарства України;
- головні державні інспектори сільського господарства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, їх
заступники;
- старші державні інспектори сільського господарства, державні
інспектори сільського господарства [18].
Згідно із Положенням “Про Державну пробірну службу України”, що
затверджено Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 461/2011
Державна пробірна служба України входить до системи органів виконавчої
влади й утворюється для реалізації державної політики в сфері державного
пробірного контролю [51]. При цьому даний орган може набувати статусу
відповідача в адміністративному процесі, так як з аналізу ст. 244-1 КпАП
України, слідує, що від його імені розглядати справи про адміністративні
правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право
керівник Державної пробірної служби України, та його заступники [18].
Наступним суб’єктом, що може набути статусу відповідача в
адміністративному процесі в зв’язку із оскарженням його рішень у справах
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про адміністративні правопорушення виступає Пенсійний фон України, що
відповідно до Положення “Про пенсійний фонд України”, затвердженого
Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 384/2011 входить до
системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної
політики з питань пенсійного забезпечення та ведення персоніфікованого
обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування [52]. При цьому згідно із ст. 244-2 КпАП
України, органи Пенсійного фонду України розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями законодавства
про

загальнообов’язкове

державне

пенсійне

страхування,

поданням

недостовірних відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування, та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного
фонду України та його органів у проведенні перевірок [18].
Державна служба статистики відповідно до Положення “Про
Державну службу статистики”, що затверджено Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року № 396/2011 входить до системи органів виконавчої
влади та забезпечує реалізацію державної політики в сфері статистики [53]
може набувати статусу відповідача в адміністративному процесі щодо
оскарження її рішень у справах про адміністративні правопорушення. Так,
відповідно до ст. 244-3 КпАП України від імені вищенаведеного органу
розглядати справи та накладати адміністративні стягнення мають право його
керівник, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові
особи цього органу [18].
Наступним суб’єктом, що може набути правового статусу відповідача
в адміністративно-процесуальних правовідносинах в якості відповідача
виступає Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів. У
цьому контексті зазначимо, що правовий статус вищезазначеного органу
влади визначено в Положенні “Про Державну інспекцію України з питань
захисту прав споживачів”, що затверджено Указом Президента України від
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14 квітня 2011 року № 465/2011. Так, відповідно до вищенаведеного
нормативно-правового акта Державна інспекція України з питань захисту
прав споживачів є спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої

влади

в

сфері

державного

контролю

за

додержанням

законодавства про захист прав споживачів [54]. При цьому з аналізу ст. 2444, 244-7 КпАП України слідує, що від імені зазначеного центрального органу
виконавчої влади розглядати справи про адміністративні правопорушення та
накладати адміністративні стягнення мають право:
- керівник Державної інспекції України з питань захисту прав
споживачів, його заступники, а також інші уповноважені керівником
посадові особи цього органу;
- керівник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у
справах захисту прав споживачів та його заступники;
- директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації
Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники [18].
Державна інспекція України по контролю за цінами відповідно до
Положення “Про Державну інспекцію України по контролю за цінами”, що
затверджено Указом Президента України від 30 березня 2012 року №
236/2012 входить до системи органів виконавчої влади та реалізує державну
політику з контролю за цінами [55]. Відповідно до ст. 244-5 КпАП України
від імені вищенаведеного центрального органу виконавчої влади розглядати
справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні
стягнення мають право керівник зазначеного органу та уповноважені ним
посадові особи [18].
Відповідно до ст. 244-16 КпАП України від імені національної комісії,
що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг,
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право голова, інші члени комісії, а також
уповноважені комісією посадові особи [18]. При цьому правовий статус
вищенаведеного органу влади, в тому числі щодо можливості його участі в
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адміністративному процесі в якості відповідача визначено в Положенні “Про
національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг”, що затверджено Указом Президента України від 23
листопада 2011 року № 1070/2011 [65].
Правового статусу відповідача в адміністративному процесі може
набувати Державна архітектурно-будівельна інспекція України в зв’язку із
оскарженням рішень даного органу в справах про адміністративні
правопорушення. При цьому відповідно до Положення “Про Державну
архітектурно-будівельну інспекцію України”, що затверджено Указом
Президента України від 8 квітня 2011 року № 439/2011 Державна
архітектурно-будівельна

інспекція

України

є

центральним

органом

виконавчої влади, входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує
реалізацію
будівельного

державної

політики

контролю,

з

контролю

питань
в

державного

сфері

архітектурно-

житлово-комунального

господарства [56]. При цьому, згідно із ст. 244-6 КпАП України, від імені
вищенаведеного центрального органу виконавчої влади розглядати справи
про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення
мають право його керівник, заступники керівника, та інші уповноважені
керівником посадові особи цього органу [18].
Відповідно до Положення “Про Державну службу України з
лікарських засобів”, що затверджено Указом Президента України від 8 квітня
2011 року № 440/2011 Державна служба України з лікарських засобів
входить до системи органів виконавчої влади в галузі охорони здоров’я й
утворюється для забезпечення реалізації державної політики в сферах
контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних
імунобіологічних препаратів, медичної техніки та виробів медичного
призначення, що перебувають в обігу та/або застосовуються в сфері охорони
здоров’я, дозволені до реалізації в аптечних закладах та їх структурних
підрозділах, а також ліцензування господарської діяльності з виробництва
лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
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лікарськими засобами [57]. При цьому, з аналізу ст. 244-8 КпАП України
слідує, що від імені вищенаведеного центрального органу виконавчої влади
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право:
- Головний державний інспектор України з контролю якості
лікарських засобів та його заступники;
- головні державні інспектори з контролю якості лікарських засобів в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та їх
заступники;
- державні інспектори з контролю якості лікарських засобів [18].
У контексті досліджуваного питання зазначимо, що відповідно до
ст. 244-9 КпАП України від імені Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття розглядати справи
про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення
мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники,
керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду – центру зайнятості
Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського
міських, районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів
зайнятості та їх заступники [18]. При цьому слід відмітити, що згідно із ст. 8
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року, Фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
створюється для управління страхуванням на випадок безробіття, акумуляції
страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення
та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із
законодавством і статутом Фонду. Окрім цього відповідно до ст. 10
вищенаведеного нормативно-правового акта функції виконавчої дирекції
Фонду виконує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику в сфері зайнятості населення та трудової міграції, та його
територіальні органи, що здійснюють свою діяльність відповідно до
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законодавства України [58]. При цьому завдання із реалізації державної
політики в сфері зайнятості населення та трудової міграції відповідно до
Положення “Про Державну службу зайнятості України”, що затверджено
Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 19/2013 виконує
Державна служба зайнятості України, що входить до системи органів
виконавчої влади України [59].
Згідно із ст. 15 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне

страхування

від

нещасного

випадку

на

виробництві

та

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23
вересня 1999 року, страхування від нещасного випадку здійснює Фонд
соціального страхування від нещасних випадків – некомерційна самоврядна
організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків є юридичною особою,
має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, а також емблему, яка затверджується його правлінням [60].
При цьому відповідно до ст. 244-10 КпАП України від імені Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України розглядати справи про адміністративні
правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право
керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих
органів виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі та їх заступники, керівники районних та міських
відділень виконавчої дирекції Фонду [18].
Варто

зазначити,

адміністративних

справах

що
із

правового
оскарження

статусу
рішень

відповідача
у

справах

в
про

адміністративні правопорушення може набути Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Так,
відповідно до ст. 244-18 КпАП України від вищенаведеного органу влади,
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право Голова та члени цієї Комісії [18]. При
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цьому, правовий статус вищенаведеного органу влади визначено в
Положенні “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг”, що затверджено Указом Президента України від
23 листопада 2011 року № 1073/2011 [67].
Відповідно до ст. 244-11 КпАП України від імені Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності розглядати справи про
адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення
мають право керівники виконавчої дирекції Фонду, його заступники,
керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, керівники
районних, міжрайонних, міських, районних у містах виконавчих дирекцій
відділень Фонду [18]. При цьому, в ст. 9 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18 січня
2001 року зазначено, що Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності є органом, який здійснює керівництво та управління
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,
провадить акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для
фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких
передбачені законодавством, та забезпечує їх надання, а також здійснює
контроль за використанням цих коштів. Фонд належить до цільових
позабюджетних страхових фондів [61].
Наступним суб’єктом, який може набути статусу відповідача в
адміністративному процесі, в зв’язку із оскарженням його рішень у справах
про адміністративні правопорушення виступає Державна інспекція ядерного
регулювання України, яка відповідно до Положенням “Про держану
інспекцію ядерного регулювання України”, що затверджено Указом
Президента України від 6 квітня 2011 року № 403/2011 є центральним
органом виконавчої влади, який є головним у системі центральних органів
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виконавчої влади з формування та реалізації державної політики в сфері
безпеки використання ядерної енергії [62]. При цьому відповідно до ст. 24412 КпАП України від імені вищенаведеного центрального органу виконавчої
влади розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор з
ядерної та радіаційної безпеки України, його заступники [18].
Окрім вищенаведених органів, в контексті досліджуваного питання
варто

привести

Державне

агентство

з

енергоефективності

та

енергозбереження України, яке відповідно до Положення “Про Державне
агентство

з

енергоефективності

та

енергозбереження

України”,

що

затверджено Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 462/2011
входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію
державної

політики

в

сферах

ефективного

використання

паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива [63]. При цьому в ст. 244-13 КпАП України
зазначено, що від імені вищенаведеного центрального органу виконавчої
влади розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право:
- головний інспектор з державного енергетичного нагляду та його
заступники;
- старші інспектори з державного енергетичного нагляду;
- інспектори з державного енергетичного нагляду [18]
Наступним перспективним суб’єктом адміністративно-процесуальних
правовідносин виступає Національна комісія, що здійснює державне
регулювання в сфері енергетики, правовий статус якої визначено в
Положенні “Про Національну комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики”, що затверджено Указом Президента України від 23
листопада 2011 року № 1059/2011 [64]. При цьому відповідно до ст. 244-15
КпАП України від імені вищенаведеної органу розглядати справи про
адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення
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мають право голова та члени Комісії [18].
Ще одним суб’єктом, що може набувати правового статусу
відповідача в адміністративному процесі в справах щодо оскарження його
рішень у зв’язку із притягненням осіб до адміністративної відповідальності
виступає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Так,
відповідно до ст. 244-17 КпАП України від імені вищенаведеного органу
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, члени Комісії та уповноважені Комісією
посадові особи [18]. При цьому, правовий статус вищенаведеного органу
влади визначено в Положенні “Про Національну комісію з цінних паперів та
фондового ринку”, що затверджено Указом Президента України від 23
листопада 2011 року № 1063/2011 [66].
Таким чином, на підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що
суб’єктами, які в перспективі можуть набути статусу відповідача під час
перегляду адміністративними судами рішень у справах про адміністративні
правопорушення виступають посадові особи органів, які відповідно до
чинного законодавства України наділені повноваженнями розглядати та
вирішувати справи про адміністративні правопорушення: адміністративні
комісії, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, центральні
органи виконавчої влади. При цьому вищенаведені суб’єкти повинні
підпадати під визначення “суб’єкт владних повноважень”, що міститься в
КАС України, а саме виконувати владні управлінські функції. Правовими
засади, на основі яких вищенаведені суб’єкти здійснюють свою діяльність, в
тому числі пов’язану із розглядом і вирішенням справ про адміністративні
правопорушення, а також на основі яких вони можуть залучатися в якості
відповідача

в

адміністративному

процесі

є:

Конституція

України.

ратифіковані міжнародні договори, кодифіковані нормативно-правові акти
(КАС України та КпАП України), закони України та підзаконні нормативноправові акти.
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2.2. Принципи реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду рішень у справ про адміністративні правопорушення
адміністративними судами
Не викликає сумніву, що діяльність відповідача під час реалізації
свого правового статусу в адміністративному процесі, що пов’язаний з
переглядом рішень у справах про адміністративні правопорушення повинна
будуватися на певних непорушних засадах, що в науково-правових колах
отримали назву “принципи”. При цьому варто зазначити, що термін
принцип” походить від латинського слова “principium”, що означає основні,
найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що визначають природу
та соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості
[115, с. 17].
В українській мові під словом принцип розуміють основне вихідне
положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму й
таке інше; особливість, що покладена в основу створення або здійснення
чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось [1, с. 1125]. Як
справедливо зауважують в юридичній енциклопедичній літературі, що
принцип – це основні засади, вихідні положення, що характеризуються
універсальністю,
відображають

загальною

суттєві

значущістю,

положення

теорії,

вищою

імперативністю

вчення,

науки,

та

системи

внутрішнього та міжнародного права, політичної, державної чи громадської
організації (гуманізм, законність, справедливість, рівність перед законом
тощо). Принципам притаманна властивість абстрактного відображення
закономірностей соціальної дійсності, що зумовлює їх особливу роль у
структурі широкого кола явищ [3, с. 110-111]. Варто погодитись із
Г. В. Щекіним, який зауважує, що принцип є специфічним поняттям, змістом
якого є не стільки сама закономірність, відносини, взаємозв’язок, скільки
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наше знання про них. Вони являють собою результат узагальнення людьми
об’єктивно чинних законів і закономірностей, притаманних їм загальних рис,
характерних

фактів

і

ознак,

які

стають

загальним

началом

їх

діяльності [116, с. 368].
О. О. Уварова під час дослідження правозастосовної функції
принципів права зауважує, що значення принципів для права полягає в тому,
що вони виступають його інтегральним елементом [117, с. 217]. На думку
авторів академічного курсу з адміністративного права, в суб’єктивному
розумінні

принцип

означає

основне

припущення,

передумову,

в

об’єктивному розумінні – вихідний пункт, першооснову. У принципах зміст
права розкривається поглиблено, в них безпосередньо виявляється сутність
права, його основи, закономірності суспільного життя, тенденції та потреби
[79, с. 39, 67]. Із точки зору О. Ф. Скакун, принципи права – це об’єктивно
властиві

праву

відправні

начала,

незаперечні

вимоги

(позитивні

зобов’язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із метою
гармонічного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів.
Принципі права виступають своєрідною системою координат, у рамках якої
розвивається право, і одночасно вектор, який визначає напрямок його
розвитку. Окрім вищенаведеного, цікавою здається позиція вченої щодо
ознак принципів права:
- мають вищий рівень абстрагованості від регульованих відносин,
звільнені від конкретики та подробиць;
- розчиняються в безлічі норм, пронизуючи усю правову матерію,
виводяться із неї;
- виступають як загальне мірило поведінки, не вказуючи права та
обов’язки;
- не мають способів регулювання, їх провідним елементом є
повинність (те, що повинно бути), яка безпосередньо відображає існуючу в
конкретному суспільстві систему цінностей та обґрунтовується нею;

100
- є стрижнем усієї системи права, додають праву логічності,
послідовності, збалансованості;
- виступають відправним началом при вирішенні конкретних
юридичних справ, особливо при застосуванні аналогії закону в разі наявності
прогалин у законодавстві;
- є позитивним зобов’язанням і як таке набувають якостей особливого
рівня права, що постає над рівнем норм, визначають їх ціннісну орієнтацію
(спрямованість) [14, с. 221-222].
Отже, під принципами реалізації правового статусу відповідача під
час перегляду рішень у справ про адміністративні правопорушення
адміністративними судами необхідно розуміти закріплені на нормативноправовому рівні основні, керівні начала, на яких базується реалізація
вищенаведеного правового статусу. При цьому, в зв’язку із тим, що
відповідач набуває свого правового статусу, в тому числі під час перегляду
рішень у справ про адміністративні правопорушення адміністративними
судами, в рамках адміністративно-процесуальних правовідносин, необхідним
є дослідження принципів, що характерні для адміністративного судочинства
взагалі.
Так, відповідно до ст. 7 КАС України принципами здійснення
правосуддя в адміністративних судах є:
- верховенство права;
- законність;
- рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і
судом;
- змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх
обставин у справі;
- гласність і відкритість адміністративного процесу;
- забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень
адміністративного суду, крім випадків, установлених законодавством;
- обов’язковість судових рішень [8].
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Із аналізу вищенаведеного слідує, що одним із найголовніших
принципів адміністративного судочинства є принцип верховенства права. У
цьому

контексті

варто

зазначити,

що

вищенаведений

принцип

є

загальноправовим і знайшов своє законодавче закріплення, зокрема, в
положеннях Конституції України. Так, відповідно до ст. 8 Основного Закону
України в Україні визнається та діє принцип верховенства права [6]. При
цьому варто зазначити, що законодавець, закріпивши на конституційному
рівні вищенаведений, безумовно важливий загальноправовий принцип без
розкриття його змісту, що в подальшому стало однією з причин
конституційного

подання

Верховного

Суду

України

та

прийняття

Конституційним Судом України відповідного рішення. Зокрема, в рішенні
Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням
Верховного

Суду України

щодо відповідності

Конституції

України

(конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України
(справа про призначення судом більш м’якого покарання) № 15-рп/2004 від 2
листопада 2004 року зазначено, що верховенство права – це панування права
в суспільстві. При цьому верховенство права вимагає від держави його
втілення в правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, які
за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної
справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права
є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а
включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї
тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим
культурним рівнем суспільства. Усі ці елементи права об’єднуються якістю,
що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала
відображення в Конституції України. Таке розуміння права не дає підстав
для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у
тому числі обмежувати свободу та рівність особи. [118]. Як слідує з
вищенаведеного на практиці зустрічаються випадки ототожнення принципу
верховенства права з принципом верховенства закону (законності), що є
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вкрай невірною позицією. Так, як цілком слушно із цього приводу зауважує
О. Ф. Скакун, що більшість українських вчених виходять з того, що
вищенаведені принципи не можна ототожнювати та зводити один до одного.
При цьому, зауважує вчена, аргументом на користь цього справедливого
судження служить розуміння права як широкого явища, яке не міститься
виключно в законах і підзаконних актах, а втілено в інших формах
(джерелах) права та закладено в невідчужуваних природних правах людини
та спрямовано на захист базових цінностей, якими є гідність людини,
свобода та рівність [119, с. 13].
Якщо ж вести мову про принцип верховенства права саме в
адміністративному процесі, то варто зазначити, що він знайшов своє
відображення в положеннях КАС України. Так, відповідно до ст. 8
(верховенство права) вищенаведеного нормативно-правового акта суд при
вирішенні справи керується принципом верховенства 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 та громадянина безпосередньо на підставі
Конституції України гарантується. Забороняється відмова в розгляді та
вирішенні

адміністративної

суперечливості

чи

справи

відсутності

з

мотивів неповноти,

законодавства,

яке

неясності,

регулює

спірні

відносини [8]. У цьому контексті зазначимо, що з метою врегулювання
відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення
Європейського суду з прав людини в справах проти України, а також з
необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист
прав

людини

та

основоположних

свобод

і

протоколів до

неї,

з

впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику
європейських стандартів прав людини та зі створенням передумов для
зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України
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23 лютого 2006 року Верховною Радою України було прийнято Закон
України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини” [120].
Отже, на підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що
реалізації правового статусу відповідача під час перегляду рішень у справ
про

адміністративні

правопорушення

адміністративними

судами

відбувається, зокрема, з урахуванням принципу верховенства права під час
здійснення адміністративного судочинства, який передбачає, що права та
свободи осіб визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і
спрямованість діяльності держави.
Наступним принципом здійснення адміністративного судочинства
виступає похідний від принципу верховенства права – принцип законності.
При цьому, як справедливо було зазначено, що порівняльний аналіз
принципів “верховенства права” та “законності” дає змогу дійти таких
висновків:
- по-перше, фізичні особи, які не мають владного чи спеціального
статусу,

можуть

користуватися

в

адміністративно-процесуальних

правовідносинах принципом верховенства права, відповідно до якого мають
право виходити за межі дозволів формально діючого законодавства. Головне,
щоб при цьому не порушувались заборонні норми права та права й свободи
інших фізичних та юридичних осіб;
- по-друге, суб’єкти державного управління мають діяти чітко в межах
законодавства України. Іншими словами, суворо дотримуватися принципу
законності,

без

права

виходу

за

межі

формально

встановленої

компетенції [79, с. 70-71].
Варто зазначити, що принцип законності як і принцип верховенства
права отримав своє законодавче закріплення в положеннях Основного Закону
України, відповідно до ст. 6 якого органи законодавчої, виконавчої та судової
влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і
відповідно до законів України. При цьому, згідно зі ст. 113 Конституції
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України,

Кабінет

Міністрів

України

в

своїй

діяльності

керується

Конституцією та законами України, а також указами Президента України та
постановами

Верховної

Ради

України,

прийнятими

відповідно

до

Конституції та законів України. Відповідно до ст. 19 Конституції України
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та в спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України [6].
У контексті вищезазначеного необхідно звернути увагу на те, що
Конституційний Суд України роз’яснюючи вищенаведені законодавчі
положення в своєму рішенні від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012 “У справі за
конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо
офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої
статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої
статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини
першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті
9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з
окремими положеннями Конституції України” постановив, що принцип
законності передбачає застосування судами законів України, а також
нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих на
підставі, в межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України, в тому числі нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України, виданих у межах його компетенції‚ на основі та на
виконання законодавства України [121].
Окрім вищенаведеного варто погодитись з позицією стосовно того,
що принцип законності притаманний лише демократичним державам,
оскільки він є антиподом сваволі та беззаконня, припускає пов’язаність всіх
органів держави правовими нормами, дії в їх рамках і в ім’я їх реалізації. При
цьому

законність

є

комплексним

соціально-правове

явищем,

яке

характеризує організацію та функціонування суспільства й держави на
правових засадах. Термін “законність” є похідним від терміна “закон” і,
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будучи комплексним поняттям, охоплює всі сторони життя права – від його
ролі в створені закону до реалізації його норм в юридичній практиці.
Законність відображає правовий характер організації суспільно-політичного
життя, органічний зв’язок права та влади, права та держави, права та
суспільства. Вимога законності рівною мірою стосується вищих органів
державної влади, інших державних органів, які ухвалюють у межах своєї
компетенції

підзаконні

акти

(сфера

правотворчості),

безпосередніх

виконавців законів – посадових осіб, а також громадських організацій,
комерційних корпорацій, громадян (сфера правореалізації) [110, с. 445-446].
У

контексті

досліджуваного

питання

варто

навести

позицію

О. М. Музичука, який у своєму дослідженні, що присвячено контролю за
діяльністю правоохоронних органів в Україні звертає увагу на ознаки
законності в державному управлінні:
- вона є невід’ємним елементом демократії, оскільки запобігає
вседозволеності. Загальність законодавчих актів і прийнятих у їх розвиток
підзаконних актів є визначальним принципом демократичної організації та
реалізації державної влади;
-

вимоги

законності

передбачені

як

матеріальними,

так

і

процесуальними нормами, та є обов’язковими для всіх суб’єктів, незалежно
від майнового статусу, належності до державної влади, тощо;
- передбачає своєчасне та об’єктивне реагування на факти порушення
законодавства;
- з однієї сторони, законність – це наявність законодавчих та
підзаконних нормативно-правових актів (об’єктивна ознака), з іншої – їх
суворе

дотримання

та

виконання

суб’єктами

суспільних

відносин

(суб’єктивна ознака). Якщо відсутня хоча б одна із вищезазначених ознак,
законність є неможливою;
- завданням забезпечення законності в державному управлінні є
забезпечення належного виконання персоналом органів виконавчої влади
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завдань, функцій, обов’язків, реалізації наданих прав, дотримання обмежень і
заборон;
- метою забезпечення законності в державному управлінні є:
попередження, виявлення та усунення (припинення) правопорушень та їх
негативних

наслідків;

відновлення

порушеного

правомірного

стану;

притягнення винних до юридичної відповідальності;
-

полягає

в

дотриманні

правових

актів

різної

юридичної

сили [122, с. 43-44].
У КАС України принцип законності розкривається в низці положень.
Зокрема, відповідно до ст. 9 вищенаведеного нормативно-правового акта суд
при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого:
- суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а
також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України;
- суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним
органом на підставі, в межах повноважень та в спосіб, передбачені
Конституцією та законами України.
- у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції
України, закону України, міжнародному договору, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд
застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу;
- у разі виникнення в суду сумніву під час розгляду справи щодо
відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України,
вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції
Конституційного Суду України, суд звертається до Верховного Суду України
для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України
подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта;
- якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені
законом, то застосовуються правила міжнародного договору;
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- у разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд
застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за
відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і
загальних засад права (аналогія права) [8].
У контексті досліджуваного питання слід погодитись з позицією, що
принцип законності адміністративного судочинства передбачає рівну
можливість усіх громадян брати участь у судовому адміністративному
процесі, мати адміністративно-процесуальний статус, визначений КАС
України, здійснювати закріплені процесуальним законом права й обов’язки.
Адміністративний суд зобов’язаний охороняти права учасників судового
адміністративного процесу, пояснювати сторонам та іншим суб’єктам їх
процесуальні права й обов’язки, попереджати про наслідки їх неналежного
виконання чи зловживання цими правами [90, с. 56]. Разом із тим слід
зауважити, що поняття “рівні права”, “рівні обов’язки” не потрібно
ототожнювати з такими поняттями як “однакові права”, “однакові
обов’язки”. Права чи обов’язки можуть бути різними залежно від того, в якій
ролі бере участь особа в адміністративному процесі. Рівність учасників
адміністративного процесу перед законом означає те, що кожен із учасників
цього процесу наділений правами та несе обов’язки, що рівноцінні його
процесуальному становищу [88, с. 172-173]. Отже, як принцип реалізації
правового статусу особи, в тому числі правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

у

справ

про

адміністративні

правопорушення

адміністративними судами, принцип законності реалізується у всіх формах
його прояву та містить наступні елементи. По-перше, це наявність
установлених Конституцією та законами правових основ діяльності органів
судової влади, порядку їх організації компетенції, правового статусу суддів.
Другим елементом структури принципу законності є організаційно-правовий
механізм,

що

забезпечує

суворе

та

неухильне

виконання

чинного

законодавства органами судової влади. Також зовнішнім проявом принципу
законності є здійснення органами судової влади:
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- правосуддя;
- судового контролю за законністю актів органів законодавчої,
виконавчої

влади,

органів

місцевого

самоврядування,

громадських

організацій, підприємств, установ та організацій і їх посадових осіб;
- судового конституційного контролю [90, с. 51].
Наступним

принципом,

на

якому

будується

адміністративне

судочинство, а отже й реалізація правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

адміністративними

у

справ

судами

про
є

адміністративні

принцип

рівності

правопорушення
всіх

учасників

адміністративного процесу перед законом і судом. Так, відповідно до ст. 10
КАС України всі учасники адміністративного процесу є рівними перед
законом і судом. При цьому не може бути привілеїв чи обмежень прав
учасників адміністративного процесу за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими
ознаками [8]. Варто зазначити, що вищенаведене законодавче положення
фактично дублює положення ст. 24 Конституції України [6]. Окрім цього,
аналізуючи нормативно-правове закріплення вищенаведеного принципу
реалізації правового статусу відповідача під час перегляду рішень у справ
про адміністративні правопорушення адміністративними судами, варто
зазначити, що він знайшов своє відображення в Кодексі професійної етики
судді, який було затверджено 24 жовтня 2002 року V з’їздом суддів України.
Так, відповідно до вищенаведеного акта суддя при здійсненні правосуддя не
повинен допускати проявів учасниками процесу чи іншими особами
неповаги до людини за ознаками раси, статі, національності, релігії,
політичних поглядів, соціально-економічного становища, фізичних вад
тощо [123].
Як справедливо із приводу вищенаведеного зауважують автори
“Настільної книги професійного судді при розгляді адміністративних справ”
Європейська

Конвенція

з

прав

людини

виділяє

принцип

рівності
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можливостей. При цьому вищенаведений принцип найбільш важливий серед
несформульованих вербальних принципів п. 1 ст. 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод. Згідно з ним, кожна сторона під час
розгляду справи повинна мати рівні можливості для представлення своєї
справи в суді; суд має дослідити аргументи кожної зі сторін, і жодна сторона
не повинна мати певних вагомих переваг над протилежною стороною.
Європейський суд з прав людини визнав порушенням ст. 6 указаної конвенції
у випадках:
- коли національні суди ухвалювали рішення, посилаючись на
аргументи, про які заявникам не було нічого відомо;
- коли одній стороні було відмовлено в доступі до документів, що
знаходились в справі;
- коли було відмовлено в можливості представити певні докази;
- коли суд розглянув доводи лише однієї сторони, а також коли одна із
сторін не була поінформована про дату, коли відбувалося слухання в справі
цієї сторони. Рівність перед законом – це однакове застосування положень,
закріплених у законодавстві до всіх громадян. Поняття рівності перед судом
не відрізняється істотно від рівності перед законом. Рівність учасників
процесу перед судом означає, що всі цивільні, господарські, кримінальні,
адміністративні справи вирішуються судами, які входять до судової системи
судів загальної юрисдикції. У цих судах застосовуються однакові принципи
судочинства. Рівність означає наділення всіх громадян, що знаходяться у
правовідносинах із судом у тому чи іншому статусі, рівними процесуальними
правами й обов’язками [113; 114; 126, с. 90-91].
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що п. 4 ч. 1 ст. 7
КАС України закріплює декілька принципів адміністративного судочинства –
змагальності

сторін,

диспозитивності,

а

також

принцип

офіційного

з’ясування всіх обставин у справі [8]. При цьому, вищенаведені принципи
застосовуються й під час реалізації правового статусу відповідача в зв’язку із
переглядом

рішень

у

справах

про

адміністративні

правопорушення
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адміністративними судами. Так, під “змагальністю” в українській мові
розуміють прагнення змагатися, добитися кращих результатів у чому-небудь
порівняно з іншими [1, с. 464]. При цьому як слушно було зауважено, що
відповідно

до

принципу

змагальності

кожна

з

двох

сторін

в

адміністративному процесі має право отримувати інформацію про факти й
аргументи, якими володіє інша сторона, а також користуватися однаковими
можливостями надання відповіді іншій стороні. Окрім цього особи, які
беруть участь у справі, вправі вільно розпоряджатися своїми матеріальними
та процесуальними правами й активно впливати на процес з метою захисту
прав та охоронюваних законом інтересів, проте розпорядження зазначеними
правами відбувається під контролем суду. [126, с. 91-92]. У цьому контексті
зазначимо, що вищенаведений принцип має тісний зв’язок із принципом
диспозитивності.
Так, як зазначають у великому тлумачному словнику сучасної
української мови, диспозитивність являє собою можливість для тих, хто бере
участь у справі, вільно, за активної допомоги суду, розпоряджатися своїми
матеріальними та процесуальними правами [1, с. 299]. Таким чином, сутність
принципу диспозитивності під час реалізації правового статусу відповідача в
зв’язку із переглядом рішень у справах про адміністративні правопорушення
адміністративними

судами

знаходить

свій

вираз

в

закріпленій

в

процесуальному законодавстві та забезпечувальній вищенаведеними судами
можливості

відповідача

розпоряджатися

своїми

матеріальними

та

процесуальними правами для обстоювання та захисту власних, прав, свобод
та інтересів [126, с. 92]. Окрім цього, сутність вищенаведеного принципу
відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 11 КАС України полягає в тому, що
адміністративний суд розглядає адміністративні справи не інакше як за
позовною заявою, поданою відповідно до КАС України, та не може виходити
за межі позовних вимог. Разом із тим, суд може вийти за межі позовних
вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та
інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять. Більш того,
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кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми
вимогами на свій розсуд, крім випадків, встановлених КАС України. Таким
правом користуються й особи, в інтересах яких подано адміністративний
позов, за винятком тих, які не мають адміністративної процесуальної
дієздатності [8].
Наступним принципом реалізації правового статусу відповідача під
час перегляду рішень у справ про адміністративні правопорушення
адміністративними судами є принцип офіційного з’ясування всіх обставин у
справі. При цьому під словом “офіційний” розуміють такого, що витриманий
відповідно до встановлених правил, формальностей [1, с. 868]. Як
справедливо із цього приводу зауважує В. К. Колпаков, що суть принципу
офіційності полягає в тому, що адміністративний суд може за власною
ініціативою залучити до провадження, дослідити та встановити правдивість
усіх важливих для прийняття ним рішень фактичних обставин справи.
Принцип офіційності спрямований на порядок дослідження та оцінки
фактичних обставин справи [126, с. 94]. При цьому, як слідує з ч. 4, ч. 5 ст. 11
КАС України, суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для
з’ясування всіх обставин у справі, в тому числі щодо виявлення та
витребування доказів з власної ініціативи. Більш того суд повинен
запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з
власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає. У
контексті вищенаведеного варто додати, що згідно із ч. 3, с. 4 ст. 70
(належність та допустимість доказів) докази, одержані з порушенням закону,
судом при вирішенні справи не беруться до уваги. Окрім цього, обставини,
які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не
можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім
випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору [8].
Принцип офіційності (офіційного з’ясування всіх обставин у справі)
означає, що суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для
з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та
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витребування доказів з власної ініціативи. Суд повинен запропонувати
особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи
витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає. Вищенаведений
принцип тісно взаємодіє з такою властивістю доказів як їх допустимість. Так,
відповідно до ст. 70 КАС України докази, одержані з порушенням закону,
судом при вирішенні справи не беруться до уваги. Обставини, які за законом
повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть
підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків,
коли щодо таких обставин не виникає спору [8].
Окрему увагу в контексті досліджуваного питання слід звернути на
такий принцип реалізації правового статусу відповідача під час перегляду
рішень у справ про адміністративні правопорушення адміністративними
судами як принцип гласності та відкритості адміністративного процесу. Так,
відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 12 КАС України особи, які беруть участь у справі,
а також особи, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про
їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені в праві
на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації
щодо результатів розгляду справи. Кожен має право знайомитися в
установленому законодавством порядку із судовими рішеннями в будь-якій
розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної
сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах
нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої
таємниці, що охороняється законом [8]. При цьому необхідно звернути увагу
на те, що з метою визначення порядку доступу до судових рішень, а також
забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, в тому числі
адміністративних

судів

під

час

перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні правопорушення, сприянню однаковому застосуванню
законодавства 22 грудня 2005 року Верховною Радою України було прийнято
Закон України “Про доступ до судових рішень”. Так, відповідно до ст. 3
вищенаведеного нормативно-правового акта для доступу до судових рішень

113
судів загальної

юрисдикції

Державна

судова

адміністрація

України

забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. При цьому
Єдиний державний реєстр судових рішень – це автоматизована система
збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій
судових рішень. Перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що
підлягають включенню до Реєстру, затверджується Радою суддів України за
погодженням з Державною судовою адміністрацією України [127]. При
цьому Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006
року № 740. Так, з аналізу положень зазначеного вище нормативноправового акта слідує, що загальний доступ до судових рішень – це режим
доступу до внесених до Реєстру електронних копій судових рішень, який
забезпечує одержання, використання, поширення та зберігання інформації,
що міститься в Реєстрі, з урахуванням вимог щодо нерозголошення
відомостей, що містяться в текстах судових рішень, відкритих для загального
доступу, і дають можливість ідентифікувати фізичну особу, та відомостей,
для забезпечення нерозголошення яких прийнято рішення про розгляд
справи в закритому судовому засіданні. Окрім цього варто зазначити, що до
кожної

електронної

копії

судового

рішення

додається

електронна

інформаційна картка, в якій зазначається:
- найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення;
- код суду згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим
Державною судовою адміністрацією України;
-

форма

судочинства

(цивільне,

кримінальне,

господарське,

адміністративне, розгляд справ про адміністративні правопорушення);
- форма судового рішення;
- дата ухвалення (постановлення) судового рішення;
- дата набрання судовим рішенням законної сили;
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-

необхідність заборони оприлюднення

судового рішення на

офіційному веб-порталі судової влади у вигляді відмітки встановленої
форми;
- номер і дата судової справи (якщо номер судової справи змінено,
додатково зазначається попередні номер і дата судової справи);
- номер і дата судової справи, рішення в якій переглядається;
-

дата

ухвалення

(постановлення)

судового

рішення,

що

переглядається;
- найменування та код суду, що ухвалив (постановив) судове рішення,
яке переглядається, згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим
Державною судовою адміністрацією України;
- склад суду із зазначенням прізвища та ініціалів судді (суддів);
- найменування сторін судового процесу;
- статус сторін судового процесу (фізична особа, юридична особа,
державний орган, підприємство, установа, організація тощо) [128].
Окрім вищенаведеного, щодо застосування принципу гласності та
відкритості адміністративного процесу під час реалізації правового статусу
відповідача в зв’язку із переглядом рішень у справ про адміністративні
правопорушення адміністративними судами варто додати, що ніхто не може
бути обмежений у праві на отримання в адміністративному суді інформації
про дату, час і місце розгляду своєї справи й ухвалені в ній судові рішення.
Разом із тим звернення особи, яка бере участь у справі, не підлягає розгляду
та не потребує відповіді, якщо в ньому не зазначено місце проживання чи
місцезнаходження (для юридичних осіб) або не підписано автором
(авторами), а також якщо неможливо встановити його авторство, або таке,
що містить вислови, що свідчать про неповагу до суду [8]. У цьому контексті
також необхідно зазначити, що згідно із вищенаведеним принципом, розгляд
адміністративної справи може бути проведений у відкритому або закритому
судовому

засіданні.

Більш

того

принцип

гласності

та

відкритості

адміністративного процесу висуває вимоги щодо здійснення фіксування
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судового розгляду. Однак, особливості реалізації правового статусу
відповідача на окремих стадіях перегляду рішень у справ про адміністративні
правопорушення адміністративними судами, в тому числі на стадії судового
розгляду, буде розглянуто нами в третьому розділі представленого
дослідження.
Наступним принципом адміністративного судочинства є принцип
забезпечення

апеляційного

та

касаційного

оскарження

рішень

адміністративного суду. Так, відповідно до ч. 1 ст. 13 КАС України особам,
які беруть участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо
суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки,
забезпечується право на апеляційне та касаційне оскарження рішень
адміністративного суду, крім випадків, встановлених КАС України [8]. Разом
із тим, як ми зазначали раніше, на жаль, під час перегляду адміністративними
судами

рішень

вищенаведений

в

справах

принцип

не

про

адміністративні

застосовується,

так

правопорушення
як

рішення

адміністративного суду в даному випадку буде остаточним й оскарженню
підлягати не буде.
Окрім вищенаведених принципів, під час під час реалізації правового
статусу відповідача в зв’язку із переглядом рішень у справ про
адміністративні правопорушення адміністративними судами застосовується
принцип обов’язковості судових рішень. Так, відповідно до ч. 5 ст. 124
Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України й є
обов’язковими до виконання на всій території України [6]. Уточнюючи
вищенаведені конституційні положення ст. 14 КАС України встановила, що
судове рішення, яким закінчується розгляд справи в адміністративному суді,
ухвалюється іменем України. Постанови та ухвали суду в адміністративних
справах, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання на всій
території України. При цьому невиконання судових рішень тягне за собою
відповідальність, встановлену законом [8]. Так, відповідно до ст. 382
(невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України умисне
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невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної
сили, або перешкоджання їх виконанню – карається штрафом від п’ятисот до
однієї

тисячі

неоподатковуваних

мінімумів

доходів

громадян

або

позбавленням волі на строк до трьох років. При цьому, ті самі дії, вчинені
службовою особою, – караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням
волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Більш того
вищенаведені дії вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи
особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин,
передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду
охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи
громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, – караються
позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох
років [129].
Окрім кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень,
національним

законодавством

передбачена

також

адміністративна

відповідальність за вчинення такого правопорушення. Так, відповідно до ст.
185-6 КпАП України залишення посадовою особою без розгляду окремої
ухвали суду чи окремої постанови судді або невжиття заходів до усунення
зазначених в них порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на
окрему ухвалу суду чи окрему постанову судді – тягнуть за собою
накладення штрафу від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян [18].
У контексті досліджуваного питання серед принципів реалізації
правового статусу відповідача під час перегляду рішень у справ про
адміністративні правопорушення адміністративними судами не можна
оминути увагою принцип доступності мови правосуддя. Так, відповідно до
ст. 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.
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Разом із тим держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання та захист російської,
інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов
міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується
Конституцією України та визначається законом [6]. Варто зазначити, що із
приводу вищенаведеного конституційного положення Конституційного Суд
України “у рішенні в справі за конституційним поданням 51 народного
депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції
України щодо застосування державної мови органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та використання її в навчальному
процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української
мови)” від 14 груд 1999 № 10-рп/99 постановив, що під “державною мовою в
Україні є українська мова”, треба розуміти те, що українська мова як
державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при
здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого
самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а
також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються
законом (частина п’ята статті 10 Конституції України). Поряд з державною
мовою при здійсненні повноважень місцевими органами виконавчої влади,
органами

Автономної

самоврядування

можуть

Республіки

Крим

використовуватися

та

органами

російська

та

місцевого
інші

мови

національних меншин у межах і в порядку, що визначаються законами
України [124]. При цьому, як слідує зі ст. 15 КАС України мова
адміністративного судочинства визначається ст. 14 Закону України “Про
засади державної мовної політики”. Так, відповідно до вищенаведеної норми,
судочинство в Україні в адміністративних справах здійснюється державною
мовою. При цьому в межах території, на якій поширена регіональна мова
(мови) (мова, яка традиційно використовується в межах певної території
держави громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю
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чисельністю менша, ніж решта населення цієї держави, та/або відрізняється
від офіційної мови (мов) цієї держави), за згодою сторін суди можуть
здійснювати провадження цією регіональною мовою (мовами). Разом із тим
професійний суддя повинен володіти державною мовою. У межах території,
на якій поширена регіональна мова, держава гарантує можливість
здійснювати судове провадження цією регіональною мовою (мовами).
Необхідність забезпечення такої гарантії має враховуватися при доборі
суддівських кадрів. Сторони, які беруть участь у справі, подають до суду
письмові процесуальні документи та докази, викладені державною мовою. У
межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), допускається
подача до суду письмових процесуальних документів і доказів, викладених
цією регіональною мовою (мовами), з перекладом, у разі необхідності, на
державну мову без додаткових витрат для сторін процесу. Особам, що беруть
участь у розгляді справи в суді, забезпечується право вчиняти усні
процесуальні дії (робити заяви, давати показання та пояснення, заявляти
клопотання й скарги, ставити запитання тощо) рідною мовою або іншою
мовою, якою вони володіють, користуючись послугами перекладача у
встановленому процесуальним законодавством порядку. У межах території,
на якій поширена регіональна мова (мови), послуги перекладача з
регіональної мови або мови меншини (мов), у разі їх необхідності, надаються
без додаткових для цих осіб витрат [125]. Отже, на підставі вищенаведеного
можна дійти висновку, що принцип доступності мови судочинство в окремих
випадках забезпечується за допомогою перекладача. При цьому відповідно
до ст. 68 КАС України перекладач – це особа, яка вільно володіє мовою,
якою здійснюється адміністративне судочинство, та іншою мовою, знання
якої необхідне для усного або письмового перекладу з однієї мови на іншу, а
також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи
глухонімими [8].
Таким чином, на підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що
під принципами реалізації правового статусу відповідача під час перегляду
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рішень у справ про адміністративні правопорушення адміністративними
судами слід розуміти закріплені на нормативно-правовому рівні основні,
керівні начала, на яких базується реалізація вищенаведеного правового
статусу під час проведення адміністративного процесу в зазначеній категорії
адміністративних справ. При цьому до вищенаведених принципів слід
віднести наступні: верховенство права, законність, рівність усіх учасників
адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність сторін,
диспозитивність, офіційне з’ясування всіх обставин у справі, гласність і
відкритість адміністративного процесу, обов’язковість судових рішень,
доступність мови правосуддя. Окремо слід звернути увагу на той факт, що
принципи реалізації правового статусу відповідача під час перегляду рішень
у справ про адміністративні правопорушення адміністративними судами
повинні бути виконанні та дотриманні при будь-яких обставинах на будьякій стадії розвитку адміністративно-процесуальних правовідносин, так як у
протилежному випадку будуть прийняті незаконні та необґрунтовані судові
рішення. Вищенаведена ситуація є вкрай неприпустимою особливо зважаючи
на

відсутність

принципу забезпечення

апеляційного

та

касаційного

оскарження судових рішень в адміністративних справах, пов’язаних з
переглядом рішень у справах про адміністративні правопорушення.

2.3. Форми реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду рішень у справ про адміністративні правопорушення
адміністративними судами
Не викликає сумніву, що однією з найважливіших особливостей
реалізації правового статусу відповідача під час перегляду рішень у справах
про адміністративні правопорушення адміністративними судами є відповідні
форми такої реалізації. У цьому контексті варто зазначити, що слово “форма”
походить від латинського слова “forma”, тобто вигляд, зовнішність, устрій,
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різновид [130, с. 294]. При цьому, ще В. І. Даль зауважував, що “форма” – це
фігура, зовнішній вид, образ, нарис [80, с. 823]. У сучасній українській мові
слова “форма” застосовують у багатьох значеннях:
- зовнішній вияв якого-небудь явища, пов’язаний з його сутністю,
змістом;
- обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його
зовнішній вигляд;
- тип, будова, спосіб організації чого-небудь;
- спосіб існування змісту, його внутрішня структура, організація і
зовнішній вираз;
- пристрій шаблон, за допомогою якого чому-небудь надають певних
обрисів, якогось вигляду [1, с. 1543].
З точки зору філософів, форма – це перш за все зовнішній обрис,
зовнішній вигляд предмета; зовнішній вираз якогось змісту, а також і
внутрішня будова, структура, визначений порядок предмета або порядок
перебігу процесу на відміну від його аморфного матеріалу, змісту й вмісту [4,
с. 489]. Форма – це спосіб упорядкування змісту, його організація та
функціонування; просторово-геометричні параметри будь-яких матеріальних
утворень; те, що може розглядатись відокремлено від матерії, субстрату як їх
визначеність [5, с. 231]. Говорячи про юридичній зміст поняття “форма”
варто зазначити, що в юридичній енциклопедичній літературі наголошують
на тому, що “форма” – це зовнішній вигляд, обрис речі, дії тощо або
зовнішній вираз певного змісту; устрій, вид, тип, структура відповідних
суспільних утворень або процесів, а також порядок чогось [130, с. 294].
Досліджуючи форми реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

у

справ

про

адміністративні

правопорушення

адміністративними судами слід зазначити, що з аналізу ч. 1 ст. 56 КАС
України відповідач може брати участь в адміністративному процесі особисто
та (або) через представника [8]. Отже, однією з форм реалізації правового
статусу відповідача під час перегляду рішень у справ про адміністративні
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правопорушення адміністративними судами, окрім його особистої участі,
буде участь відповідача в процесі через процесуального представника. При
цьому відповідно до юридичної сутності представництва представник
зобов’язаний здійснювати всі юридичні дії в інтересах особи, яку він
представляє. Незважаючи на те, що процесуальний представник самостійно
здійснює процесуальні права й обов’язки особи, яку він представляє,
адміністративний суд має право контролювати здійснення ним цих прав на
предмет відповідності інтересам особи, яку представник представляє. Це
відіграє важливу роль забезпечення прав сторін під час судового
засідання [93, с. 192].
У контексті досліджуваного питання варто привести позицію
В. М. Бевзенка, який у своєму дослідженні, що присвячено визначенню
правових засад, підстав та форм участі в адміністративному судочинстві
України суб’єктів владних повноважень цілком слушно зауважує, що на
відміну від інших осіб, які беруть участь у справі, представництво,
здійснюване суб’єктами владних повноважень, є виключно обов’язковим
(законним), оскільки реалізується в зв’язку із покладеним на цього суб’єкта
правовим обов’язком. При цьому вчений звертає увагу на те, що зважаючи на
особу, щодо якої суб’єктом владних повноважень здійснюється процесуальне
представництво, воно поділяється на такі види:
- представництво суб’єктів владних повноважень їх посадовими або
службовими особами;
- представництво інших суб’єктів владних повноважень у випадках,
передбачених законом [82, с. 139-140].
Як справедливо було наголошено, що зваживши на законодавче
закріплення та практичне здійснення суб’єктами владних повноважень
процесуального

представництва,

можна

дійти

висновку,

що

воно

(представництво) є гарантованим та невід’ємним засобом захисту прав,
свобод та інтересів суб’єктів владних повноважень. При цьому суб’єкти
владних повноважень за будь-яких обставин забезпечені послугами
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процесуального представника, тоді як їх опоненти в адміністративному
судочинстві – приватні фізичні та юридичні особи – подекуди обмежені в
здатності брати участь в адміністративному судочинстві через представника
й нерідко вимушені самостійно представляти та захищати власні права,
свободи

й

інтереси.

Пояснення

такої

забезпеченості

учасників

адміністративного судочинства процесуальними представниками просте –
наявність або відсутність у цих учасників грошових коштів та їх обізнаності
(необізнаності) із чинним національним законодавством [82, с. 141]. Разом із
тим, із приводу вищенаведеного слід зауважити. Так, на законодавчому рівні
закріплено систему безоплатної правової допомоги, що може бути надана, в
тому числі в рамках провадження в адміністративних справах щодо
перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення:
1) відповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на
правову допомогу. При цьому, у випадках, передбачених законом, ця
допомога надається безоплатно [6];
2) відповідно до ст. 16 КАС України кожен має право користуватися
правовою допомогою при вирішенні справ в адміністративному суді, яка
надається в порядку, встановленому законом. При цьому підстави та порядок
надання безоплатної правової допомоги визначаються законом, що регулює
надання безоплатної правової допомоги;
3) відповідно до ч. 1 ст. 25 (надання адвокатом безоплатної правової
допомоги) Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 5
липня 2012 року порядок та умови залучення адвокатів до надання
безоплатної правової допомоги встановлюються законом. При цьому оцінка
якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної
правової

допомоги

здійснюється

за

зверненням

органів

місцевого

самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги – за зверненням
органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової
допомоги,

комісіями,

регіонів [155];

утвореними

для

цієї

мети

радами

адвокатів
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4) відповідно до ст. 5 Закону України “Про соціальні послуги” від 19
червня 2003 року, до одного з видів соціальних послуг відносяться юридичні
послуги – це надання консультацій з питань чинного законодавства,
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу та
реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних
дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, захист прав та
інтересів особи, інша правова допомога тощо). При цьому у ст. 7
вищенаведеного нормативно-правового акта встановлено, що соціальні
послуги державними та комунальними суб’єктами, а також іншими
суб’єктами, що надають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів,
в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг,
безоплатно надаються:
- громадянам, які не здатні до самообслуговування в зв’язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю та не мають рідних, які повинні
забезпечити їм догляд і допомогу;
- громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у
зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі,
що шукають роботу, бездомністю, стихійним лихом, катастрофами, особам,
яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту,
якщо середньомісячний дохід цих осіб нижчий, ніж встановлений
прожитковий мінімум;
- дітям і молоді, які знаходяться в складній життєвій ситуації в зв’язку
з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю,
конфліктами і жорстоким ставленням у сім’ї [156].
5) відповідно до ст. 1 Закону України “Про безоплатну правову
допомогу” від 2 червня 2011 року безоплатна правова допомога – правова
допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за
рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших
джерел.

При

цьому

вищенаведеним

нормативно-правовим

актом
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передбачено, що право на безоплатну правову допомогу – це гарантована
Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без
громадянства, в тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового
захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу,
а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну
правову допомогу у випадках, передбачених законодавством [157].
Таким чином, на підставі вищенаведеного можна стверджувати, що на
нормативно-правовому рівні передбачено систему й гарантії надання
безоплатної правової допомогу, у випадках встановлених законодавством,
що може бути використано відповідними особами, в тому числі під час
перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні

правопорушення

адміністративними судами.
Повертаючись

до

такої

форми

реалізації

правового

статусу

відповідача підчас перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення

адміністративними

судами,

як

здійснення

своїх

повноважень через процесуального представника варто погодитись з
позицією

стосовно

того,

що

практичне

значення

процесуального

представництва полягає:
- по-перше, в наданні сторонам, третім особам, які беруть участь у
розгляді та вирішенні адміністративної справи, кваліфікованої юридичної
допомоги;
-

по-друге,

процесуальний

представник,

як

особа, наділений

спеціальними знаннями в галузі права, здатний професійно захистити в
конкретній адміністративній справі суб’єктивні інтереси зацікавлених у
результатах справи осіб [9, с. 191].
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що в нашому
випадку мова йде саме про здійснення процесуального представництва на
основі закону. Так, відповідно до ч. 7 ст. 56 КАС України законним
представником органу, підприємства, установи, організації в суді є його
керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом [8].
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При цьому слід зазначити, що повноваження керівників та інших осіб
органів, підприємств, установ та організацій, які виступають як одноособові
органи, підтверджуються документами, що посвідчують їх службове
становище. Представниками в суді органу, підприємства, установи та
організації можуть бути також інші особи на підставі довіреності. Закон не
містить

вимоги,

конкретного

щоб

органу,

довіреність

підприємства,

видавалась
установи,

тільки

представнику

організації

(наприклад,

юрисконсульту), тому представником органу, підприємства, установи,
організації може бути й особа, яка там не працює, але одержала в
установленому порядку довіреність [93, с. 190].
Отже, однією з основних форм реалізації правового статусу
відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами буде реалізація повноважень
таким суб’єктом адміністративно-процесуальних правовідносин через свого
процесуального представника, який діє на підставі закону (законне
представництво).
Наступною формою реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення може стати
процесуальне правонаступництво. Процесуальне правонаступництво – це
унормована можливість заміни в адміністративному процесі сторони чи
третьої особи іншим суб’єктом, коли права, свободи, інтереси та обов’язки
фізичної

особи,

права,

інтереси

та

обов’язки

юридичної

особи,

повноваження, права та обов’язки суб’єкта владних повноважень у сфері
публічно-правових відносин перейшли від сторони чи третьої особи до
іншого суб’єкта [93, с. 184]. Заслуговує на увагу й позиція стосовно того, що
процесуальне правонаступництво – це обумовлена вибуттям або заміною
сторони процедура її заміщення особою-правонаступником, яка може
успадковувати права або обов’язки вибулої чи заміненої сторони [9, с. 156].
У

контексті

процесуальне

досліджуваного

правонаступництво

питання
як

варто

інститут

зазначити,

що

адміністративного
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процесуального права закріплено на рівні процесуального законодавства.
Так, відповідно до ст. 55 (процесуальне правонаступництво) КАС України в
разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких
виник спір, суд допускає на будь-якій стадії адміністративного процесу
заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії,
вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові
для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов’язкові для особи, яку він
замінив [8]. При цьому відповідно до постанови Пленуму Вищого
адміністративного

суду

України

“Про

практику

застосування

адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного
судочинства України під час розгляду адміністративних справ” від 6 березня
2008 року № 2 при визначенні процесуального правонаступництва судам слід
виходити з того, хто є правонаступником у спірних правовідносинах, та
враховувати, що якщо під час розгляду адміністративної справи буде
встановлено, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування,
рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються, припинили свою
діяльність, то в такому випадку суду необхідно залучити до участі в справі їх
правонаступників. У випадку ж відсутності правонаступників суду необхідно
залучити до участі в справі орган, до компетенції якого належить вирішення
питання про усунення порушень прав, свобод чи інтересів позивача. У разі
зменшення

обсягу

компетенції

суб’єкта

владних

повноважень,

не

пов’язаного з припиненням його діяльності, до участі в справі як другий
відповідач судом залучається інший суб’єкт владних повноважень, до
компетенції якого передані або належать функції чи повноваження щодо
вирішення питання про відновлення порушених прав, свобод чи інтересів
позивача. Виходячи з конституційних положень у будь-якому разі в названих
вище випадках спірні правовідносини допускають правонаступництво, а
тому суди повинні враховувати, що відмова у відкритті або закриття
провадження в такій справі з підстав ліквідації (припинення діяльності,
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позбавлення частини повноважень, звільнення з посади, скорочення посади)
суб’єкта владних повноважень є неприпустимими. [131].
Варто зазначити, що в теорії адміністративного права виокремлюють
два види правонаступництва:
- універсальне правонаступництво;
- сингулярне правонаступництво.
Так, під універсальним правонаступництвом розуміють перехід всіх
правомочностей до іншої сторони. Воно має місце в тих випадках, коли
перехід прав та обов’язків однієї юридичної особи до іншої відбувається в
так званому порядку реорганізації. Щодо громадян – воно має місце у
випадках, коли перехід прав та обов’язків від одного громадянина до іншого
відбувається в порядку спадкування. У свою чергу, під сингулярним
правонаступництвом розуміють таке правонаступництво, коли сторона своє
право переуступає в конкретному матеріальному правовідношенні [88, с.
392]. У своєму дослідженні, що присвячено правам фізичної особи на
судовий захист в адміністративному суді, К. М. Кобилянський із приводу
вищенаведеного зауважує, що з точки зору універсального та сингулярного
правонаступництва, як свідчить практика адміністративних судів, у
процесуальних

правовідносинах

наявне,

як

правило,

сингулярне

правонаступництво, оскільки передаються або права, або обов’язки, тобто
відбуваються так звана переуступка права вимоги [132, с. 116]. Із цього
приводу зауважимо, що у випадку перегляду рішень у справах про
адміністративні правопорушення адміністративними судами, скоріш за все
виникає саме універсальне правонаступництво, так як воно відбувається в
зв’язку

з

ліквідацією

суб’єкта

владних

повноважень,

що

прийняв

оскаржуване рішення, а отже, права й обов’язки переходять або до
новоствореного суб’єкта або до суб’єкта, до повноважень якого включено
додаткові права й обов’язки. Таким чином, ще однією формою реалізації
правового статусу відповідача під час перегляду рішень у справах про
адміністративні правопорушення є реалізація вищенаведеного статусу
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внаслідок настання процесуального правонаступництва, яке в свою чергу, як
правило, буде мати універсальний характер.
Наступною формою реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

адміністративними

у

справах

судами

є

про

адміністративні

можливість

участі

правопорушення
такого

суб’єкта

адміністративних процесуальних правовідносинах у вищенаведеній категорії
адміністративних справ у рамках процесуальної співучасті. Як зазначається,
процесуальна співучасть в адміністративному судочинстві – це урегульована
нормами

адміністративного

процесуального

законодавства

участь

в

адміністративній справі двох і більше позивачів або відповідачів. При цьому
з огляду на чисельний склад на стороні позивача або відповідача варто
розрізняти таку співучасть:
- дійова (активна);
- бездіяльна (пасивна);
- змішана [135, с. 227].
У цьому контексті слід зазначити, що на відмінну від Цивільного
процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року (далі – ЦПК
України), КАС України не передбачає інститут процесуальної співучасті.
Так, відповідно до ст. 32 (участь у справі кількох позивачів або відповідачів)
ЦПК України позов може бути пред’явлений спільно кількома позивачами
або до кількох відповідачів. При цьому кожен із позивачів або відповідачів
щодо другої сторони діє в цивільному процесі самостійно. Участь у справі
кількох

позивачів

і

(або)

відповідачів

(процесуальна

співучасть)

допускається, якщо:
- предметом спору є спільні права чи обов’язки кількох позивачів або
відповідачів;
- права й обов’язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї
підстави;
- предметом спору є однорідні права й обов’язки.
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Співучасники можуть доручити вести справу одному із співучасників,
якщо він має повну цивільну процесуальну дієздатність [134].
Як справедливо було зауважено із приводу вищенаведеного, що хоча
КАС України й не передбачено такий процесуальний інститут, як співучасть,
що, до речі, є традиційним у цивільному та господарському процесі, у
судовій практиці нерідко виникає об’єктивна потреба залучення до участі в
адміністративній справі декількох позивачів чи відповідачів, тобто розгляд
адміністративної

справи

може

відбуватися

за

участю

декількох

співучасників [133, с. 98]. Разом із тим, КАС України містить положення, що
теоретично можуть стосуватися інституту процесуальної співучасті. Так,
відповідно до ст. 116 КАС України суд може своєю ухвалою об’єднати в
одне провадження кілька однорідних позовних вимог за позовами одного й
того ж позивача до того ж відповідача чи до різних відповідачів або за
позовними заявами різних позивачів до одного й того самого відповідача, а
також роз’єднати одну чи декілька поєднані в одне провадження позовні
вимоги в самостійні провадження, якщо їхній спільний розгляд ускладнює чи
сповільнює вирішення справи [8].
Отже, на нашу думку, слід підтримати позицію щодо законодавчого
закріплення

інституту

співучасті

в

адміністративному

процесі.

Як

справедливо було зазначено із приводу вищенаведеного, що в КАС України
доцільно закріпити інститут співучасті суб’єктів владних повноважень
виключно з однаковим статусом. Співучасть в адміністративному процесі
різнопорядкових суб’єктів владних повноважень неможлива з огляду на те,
що нормами матеріального права такі суб’єкти (наприклад, місцева державна
адміністрація та начальник її відділу) не наділені однаковим обсягом владних
повноважень, а відтак не можуть бути одночасно паритетними учасниками
публічно-правових відносин [135, с. 226].
Таким чином, на підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що
під формами реалізації правового статусу відповідача під час перегляду
рішень у справ про адміністративні правопорушення адміністративними
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судами слід розуміти зовнішній вираз вищенаведеного правого статусу. При
цьому

до

форм

реалізації

відповідача

у

вищенаведеній

категорії

адміністративних справ слід віднести: процесуальне представництво;
процесуальне правонаступництво, а також процесуальну співучасть.

Висновки до Розділу 2
Доведено, що суб’єктами, які в перспективі можуть набути статусу
відповідача під час перегляду адміністративними судами рішень у справах
про адміністративні правопорушення виступають посадові особи органів, які
відповідно до чинного законодавства України наділені повноваженнями
розглядати та вирішувати справи про адміністративні правопорушення:
адміністративні

комісії,

виконавчі

самоврядування,

центральні

органи

комітети

органів

виконавчої

влади.

місцевого
При

цьому

вищенаведені суб’єкти повинні підпадати під визначення “суб’єкт владних
повноважень”, що міститься в КАС України, а саме виконувати владні
управлінські функції. Правовими засади, на основі яких вищенаведені
суб’єкти здійснюють свою діяльність, в тому числі пов’язану із розглядом і
вирішенням справ про адміністративні правопорушення, а також на основі
яких вони можуть залучатися в якості відповідача в адміністративному
процесі є: Конституція України, ратифіковані

міжнародні договори,

кодифіковані нормативно-правові акти (КАС України та КпАП України),
закони України та підзаконні нормативно-правові акти.
Під принципами реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

адміністративними

у

справ

судами

про

адміністративні

запропоновано

розуміти

правопорушення
закріплені

на

нормативно-правовому рівні основні, керівні начала, на яких базується
реалізація

вищенаведеного

правового

статусу

під

час

проведення

адміністративного процесу в зазначеній категорії адміністративних справ.
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При

цьому

до

вищенаведених

принципів

слід

віднести

наступні:

верховенство права, законність, рівність усіх учасників адміністративного
процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність,
офіційне з’ясування всіх обставин у справі, гласність і відкритість
адміністративного процесу, обов’язковість судових рішень, доступність мови
правосуддя. Окремо слід звернути увагу на той факт, що принципи реалізації
правового статусу відповідача під час перегляду рішень у справ про
адміністративні правопорушення адміністративними судами повинні бути
виконанні та дотриманні при будь-яких обставинах на будь-якій стадії
розвитку

адміністративно-процесуальних

правовідносин,

так

як

у

протилежному випадку будуть прийняті незаконні та необґрунтовані судові
рішення. Вищенаведена ситуація є вкрай неприпустимою особливо зважаючи
на

відсутність

принципу забезпечення

апеляційного

та

касаційного

оскарження судових рішень в адміністративних справах, пов’язаних з
переглядом рішень у справах про адміністративні правопорушення.
Під формами реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

адміністративними

у

справ

судами

про

адміністративні

запропоновано

розуміти

правопорушення
зовнішній

вираз

вищенаведеного правого статусу. При цьому до форм реалізації відповідача у
вищенаведеній категорії адміністративних справ слід віднести: процесуальне
представництво; процесуальне правонаступництво, а також процесуальну
співучасть.
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РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО
СТАТУСУ ВІДПОВІДАЧА НА ОКРЕМИХ СТАДІЯХ ПЕРЕГЛЯДУ
РІШЕНЬ У СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ
3.1. Особливості реалізації правового статусу відповідача на
обов’язкових стадіях перегляду рішень у справ про адміністративні
правопорушення адміністративними судам
Задля повноцінного дослідження особливостей реалізації правового
статусу відповідача під час перегляду рішень у справ про адміністративні
правопорушення адміністративними судами необхідно дослідити яким чином
відбувається така реалізація на окремих стадіях адміністративного процесу.
При цьому варто зазначити, що під словом стадія (грец. σταδιον – стадія,
період) розуміти певний період (етап) у розвитку того чи іншого явища, який
має свої якісні особливості та відмінності. У галузі права розрізняють стадії
як етапи в розвитку певного юридичного процесу [3, с. 609]. Процесуальна
стадія — це відносно відокремлена, відділена часом та логічно пов’язана
сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягнення певної мети та
вирішення відповідних завдань конкретного адміністративного провадження,
що

характеризується

певним

колом

суб’єктів

і

закріплюється

в

процесуальних актах [136, с.192]. Стадії існують в будь-якому провадженні.
Саме через стадії, через їх аналіз характеризується провадження. Тобто,
розглянути або дати характеристику тому чи іншому провадженню
здебільшого

означає

—

проаналізувати

кожну

з

його

окремих

стадій [135, с. 31].
Отже, як справедливо зауважують в науково-навчальної літературі,
адміністративний процес як різновид юридичного процесу, складається з
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проваджень та стадій, зміст, особливості та порядок здійснення яких
обумовлюється публічно-правовими відносинами, що утворюють предмет
діяльності адміністративних судів [9, с. 56]. У цьому контексті слід
погодитись з В. В. Нижникової, яка в своєму дослідженні, що присвячено
адміністративно-процесуальному статусу суб’єктів проваджень у справах
про порушення митних правил звертає увагу на той факт, що провадження –
це діяльність, пов’язана з вирішенням певної, порівняно вузької групи
однорідних справ [137, с. 20]. Окрім цього, С. С. Гнатюк під час дослідження
стадій провадження в справах про адміністративні проступки дійшов
висновку, що адміністративне провадження – це діяльність із вирішення
індивідуально-конкретної

справи

в

сфері

публічно-правових

відносин [139, с. 24].
У контексті досліджуваного питання слід зазначити, що з аналізу ст. 17
КАС України слідує, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на
наступні публічно-правові спори:
- 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;
- спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її
проходження, звільнення з публічної служби;
- спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації
їхньої компетенції в сфері управління, в тому числі делегованих
повноважень;
- спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення,
скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;
- спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках,
встановлених Конституцією та законами України;
- спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи
процесом референдуму;
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- спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної
інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності в частині
доступу до публічної інформації [8].
Отже, з аналізу вищенаведеної процесуальної норми можна дійти
висновку,

що

розгляд

та

вирішення

публічно-правових

спорів

в

адміністративних судах здійснюється за правилами таких проваджень:
- провадження в справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності
суб’єкта владних повноважень;
- провадження в справах, пов’язаних із виборчим процесом чи
процесом референдуму;
- провадження в справах за зверненням суб’єкта владних повноважень
у випадках, визначених законодавством [9, с. 56].
Окрім вищенаведеного варто звернуту увагу на те, що з прийняттям
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України
“Про доступ до публічної інформації”” від 27 березня 2014 року, ч. 2 ст. 17
КАС України було доповнено п. 7 – спори фізичних чи юридичних осіб із
розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи
бездіяльності в частині доступу до публічної інформації [8; 133]. При цьому
відповідно до ст. 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”
від 13 січня 2011 року розпорядниками інформації визнаються:
- суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші
державні

органи,

органи

місцевого

самоврядування,

органи

влади

Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні
управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є
обов’язковими для виконання;
- юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів,
бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо
використання бюджетних коштів;
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- особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів
владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання
освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно
інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;
- суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на
ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними
монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг
та цін на них [134].
Таким чином, на підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що
шляхом внесення вищезазначених законодавчих змін, адміністративний
процес було доповнено новим видом провадження щодо спорів фізичних чи
юридичних осіб із розпорядником публічної інформації в зв’язку з
оскарження його рішень, дій чи бездіяльності в частині доступу до публічної
інформації.
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що перегляд
рішень в справах про адміністративні правопорушення відноситься до
провадження в справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності
суб’єкта владних повноважень, й у свою чергу, здійснюється через відповідні
стадії адміністративного процесу. Так, як справедливо було зазначено із
цього приводу, що провадження адміністративного процесу послідовно
здійснюються через сукупність стадій, які залежно від волевиявлення сторін
адміністративної справи та процесуальних дій, що виконуються в межах
кожної з них, поділяються на два основні види: обов’язкові (конститутивні)
та необов’язкові (факультативні) [9, с. 56]. При цьому зазначимо, що поділ
процесуальних стадій на вищезазначені види є характерним для юридичного
процесу в цілому. Необхідність класифікації стадій адміністративного
процесу за ступенем їх обов’язковості та місця в структурі такого процесу
пояснюється потребою детально розібратися в особливостях цих стадій,
намаганням

розкрити

їх

найбільш

загальні

закономірності,

цільове

призначення та специфіку здійснення. Вищенаведена класифікація сприяє
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з’ясуванню природи процесуальних стадій і вимог, які висуваються до дій
учасників процесу на окремому просторово-часовому відрізку. При цьому
практичне значення класифікації полягає в тому, що вона покликана
забезпечити прийняття законних та обґрунтованих рішень з урахуванням
загальних і спеціальних вимог, які мають бути враховані під час розгляду
адміністративної справи, в тому числі щодо перегляду рішень у справах про
адміністративні правопорушення, з метою досягнення кінцевого правового
результату [9, с. 56]. При цьому, з урахуванням назви даного підрозділу
відразу зауважимо, що в його рамках нами буде розглянуто особливості та
напрямки вдосконалення реалізації правового статусу відповідача саме на
обов’язкових стадіях перегляду рішень у справ про адміністративні
правопорушення адміністративними судам. У свою чергу проблематика
реалізації правового статусу відповідача на факультативних (необов’язкових)
стадіях вищенаведеної категорії адміністративних справ буде розглянута та
проаналізована нами в наступному підрозділі представленого дослідження.
Так, обов’язкові (конститутивні (лат. constitutus – визначений) –
істотний, визначальний; той, що є головною ознакою якоїсь речі, поняття)
стадії адміністративного процесу є неодмінними частинами такого процесу,
без них його виникнення, існування та розвиток взагалі неможливий.
Розпочавшись, адміністративний процес, незалежно від волевиявлення його
учасників, проходить через усі існуючи обов’язкові стадії. Сутність цієї
групи стадій адміністративного процесу полягає в тому, що вони
здійснюються

по

кожній

адміністративний

справі,

яка

закінчується

остаточним юридичним вирішенням і тому мають розглядатися як
обов’язкові, за винятком випадків, коли справа припиняється в попередній
стадії [9, с. 57]. Отже, до обов’язкових стадій адміністративного процесу
належать наступні:
- відкриття провадження в адміністративній справі (порушення
адміністративної справи);
- підготовче провадження (підготовка справи до судового розгляду);
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- судовий розгляд адміністративної справи.
З урахуванням вищенаведеного розглянемо особливості реалізації
правового статусу відповідача на обов’язкових стадіях перегляду рішень у
справ про адміністративні правопорушення адміністративними судами. Так,
як було зазначено вище першою обов’язковою стадією є відкриття
провадження в адміністративній справі (порушення адміністративної
справи). При цьому, як ми зазначали раніше, адміністративна справа може
бути порушена лише за умовою звернення зацікавленої особи з належно
оформленим адміністративним позовом до адміністративного суду, а також
прийняття адміністративним судом такого позову до свого провадження. Так,
відповідно до ст. 107 КАС України [8] суддя після одержання позовної заяви
з’ясовує, чи:
- подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну
дієздатність;
- має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано
представником);
- відповідає позовна заява законодавчо встановленим вимогам (ст. 106
КАС України);
- належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного
судочинства;
- подано адміністративний позов у строк, установлений законом (якщо
адміністративний позов подано з пропущенням встановленого законом
строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин
пропуску строку звернення до суду поважними);
- немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишення її без
розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі,
встановлених КАС України.
У контексті вищенаведеного, з урахуванням обраної тематики окрему
увагу слід звернути на строки звернення до адміністративного суду осіб з
позовною заявою. Так, С. О. Заїка в своєму дослідженні, що присвячено
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строкам у кримінальному процесі України в контексті європейських
стандартів звертає увагу на те, що процесуальні строки – це зовнішня
процесуальна форма процесуальної процедури, яка охоплює не тільки
сукупність

умов,

передбачених

процесуальним

законодавством

для

здійснення процесуальних дій, а й їх послідовність, порядок закріплення та
оформлення процесуальних дій [140, с. 102–103; 139, с. 18]. Відповідно до ст.
101 КАС України процесуальні строки – це встановлені законом або судом
строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії [8]. Як справедливо було
зазначено із приводу вищенаведеного, що встановлення процесуальних
строків законом та судом передбачено з метою дисциплінування учасників
адміністративного

судочинства

та

своєчасного

виконання

ними,

передбачених КАС України, певних процесуальних дій. Право на вчинення
процесуальної дії втрачається із закінченням строку встановленого законом
або судом [88, с. 630]. Таким чином, в нашому випадку мова йде про
процесуальний строк, в межах якого може бути вчинена конкретна
процесуальна дія – прийнято рішення про відкриття провадження в
адміністративній справі про перегляд рішень у справах про адміністративні
правопорушення.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 99 КАС України для звернення до
адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи
встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше,
обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про
порушення своїх прав, свобод чи інтересів [8]. При цьому варто зазначити,
що КАС України передбачені випадки скорочення строків звернення до
адміністративного суду з позовною заявою. У даному випадку мова йде про
те, що відповідно до ч. 4 ст. 99 КАС України якщо законом передбачена
можливість досудового порядку вирішення спору та позивач скористався
цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється
місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення
суб’єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на
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рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень [8]. Дійсно,
хоча ст. 55 Конституції й гарантує право кожного на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб [6], на нормативно-правовому
рівні передбачена можливість зацікавлених осіб оскаржити рішення суб’єктів
владних повноважень, у тому числі в справах про адміністративні
правопорушення, в позасудовому (адміністративному) порядку.
У контексті вищенаведеного слід зазначити, що законодавчим актом, за
допомогою якого здійснюється нормативно-правове регулювання питання
практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією
України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян
відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати
недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських
органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в
управлінні державними та громадськими справами, для впливу на
поліпшення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для
відстоювання своїх прав і законних інтересів і відновлення їх у разі
порушення, є Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996
року. Так, відповідно до ст. 1 вищенаведеного нормативно-правового акта
громадяни України мають право звернутися до органів державної влади,
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації,
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями,
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення [142].
Окрім вищенаведеного слід зазначити, що відповідно ст. 288 КпАП
України постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено:
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- постанову адміністративної комісії – у виконавчий комітет
відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд, у порядку, визначеному КАС України, з особливостями,
встановленими КпАП України;
- рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради – у
відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний
суд, у порядку, визначеному КАС України, з особливостями, встановленими
КпАП України;
- постанову іншого органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення – у вищестоящий орган (вищестоящій
посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний
суд, у порядку, визначеному КАС України, з особливостями, встановленими
КпАП України;
- постанову про одночасне накладення основного та додаткового
адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо
якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження
основного або додаткового стягнення [18].
Більш того, в контексті досліджуваного питання варто зазначити, що
одними із основних суб’єктів, рішення в справах про адміністративні
правопорушення яких можуть бути оскарженні до адміністративного суду,
виступають органи внутрішніх справ України. При цьому, як слідує з п. 7.2
Положення “Про порядок роботи зі звернення громадян та організації їх
особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України”, що
затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 жовтня
2004 року № 1177 скарга на дії чи рішення органу внутрішніх справ або
посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу внутрішніх
справ або посадовій особі відповідно до чинного законодавства, а в разі
незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до
суду [141]. Таким чином, на практиці можливі випадки оскарження рішень
суб’єктів

владних

повноважень

у

справах

про

адміністративні
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правопорушення

в

позасудовому

(адміністративному)

порядку

до

вищестоящої посадової особи. При цьому варто зазначити, що окрім
зменшення процесуальних строків, у межах яких може бути прийнято
рішення про відкриття провадження в адміністративній справі, інших
процесуальних наслідків для особи, яка звертається до адміністративного
суду з адміністративним позовом бути не може.
Так, відповідно до Рішення Конституційного Суду України “у справі за
конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо
офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та
статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки
Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової
особи)” від 25 листопада 1997 року № 6-зп скарги, подані в позасудовому
порядку підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно від того,
що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх
розгляду (оскарження до органу, посадової особи вищого рівня по
відношенню до того органу та посадової особи, що прийняли рішення,
вчинили дії або допустили бездіяльність). Подання скарги до органу,
посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій
чи бездіяльності до суду [7]. При цьому відповідно до п. 8 Постанови
Пленуму

Вищого

застосування

адміністративного

адміністративними

суду

судами

України

окремих

“Про

положень

практику
Кодексу

адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних
справ” від 6 березня 2008 року № 2 під час застосування положень КАС
України щодо вирішення питання про відкриття провадження в справі,
порядку та строків звернення до суду, розгляду справи адміністративні суди
зобов’язані враховувати зазначені положення вищенаведеного Рішення
Конституційного Суду України, а саме те, що підлягають розгляду в судах
позовні заяви на рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних
повноважень, які раніше не підлягали оскарженню в судах або підлягали
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оскарженню не в судовому порядку, однак з урахуванням передбачених КАС
України строків звернення до суду [131].
У контексті вищенаведеного варто зауважити, що на практиці
найбільша кількість у справах про адміністративні правопорушення все ж
такі оскаржується заінтересованими особами в позасудовому порядку, що як
слідує з вищенаведеного відповідно до процесуального законодавства має
наслідком зменшення строків звернення до адміністративного суду. Таким
чином, особливої актуальності набуває питання поновлення процесуальних
строків. Зокрема, відповідно до ст. 100 (наслідки пропущення строків
звернення до адміністративного суду) КАС України адміністративний позов,
поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без
розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не
знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до
адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала [8]. При
цьому, як слідує із згадуваної нами раніше Постанови Пленуму Вищого
адміністративного

суду

України

“Про

практику

застосування

адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного
судочинства України під час розгляду адміністративних справ” за правилами
ч. 3 ст. 100 КАС України позовні заяви повинні прийматися до розгляду
адміністративним судом незалежно від закінчення строку звернення до
адміністративного суду. Припис ч. 2 вищенаведеної норми щодо розгляду та
вирішення справи в разі визнання судом причини пропуску строку звернення
до суду поважною стосується саме прийняття судом постанови за
результатами розгляду справи, тобто відповідно до встановлених обставин та
норм матеріального права. У разі ж відсутності підстав для визнання
поважною причини пропуску строку звернення до суду та встановлення
факту порушення права суд відмовляє в його захисті саме з підстав пропуску
строку. При цьому такий висновок суду повинен міститися в постанові,
прийнятій за результатами розгляду справи [131]. Разом із тим, ані в КАС
України, ані у вищенаведеному рішенні Пленуму Вищого адміністративного
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суду України не міститься й згадки на те, які причини можуть вважатися
поважними, що на нашу думку, дивлячись на передбачену процесуальним
законодавством можливість скорочення строків звернення щодо перегляду
рішень в справах про адміністративні правопорушення адміністративними
судами,

вкрай

негативно

впливає

на

забезпечення

й

виконання

конституційних гарантій щодо ефективного судового захисту порушених
прав свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб. Таким чином, ст. 100
КАС України потребує змін в частині її доповнення переліком хоча б
основних

поважних

причин

пропуску

строків

звернення

до

адміністративного суду. Внесення вищенаведених змін до процесуального
законодавства слугувало б не тільки забезпеченню конституційних гарантій
на ефективний судовий захист в адміністративних справах у зв’язку із
переглядом рішень у справах про адміністративні правопорушення, а й
забезпеченню вищенаведених гарантій у всіх категоріях адміністративних
справ.
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що відповідно до
ч. 2 ст. 107 КАС України суддя відкриває провадження в адміністративній
справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення
позовної заяви, залишення її без розгляду чи відмови у відкритті
провадження у справі. Так, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без
додержання вимог, встановлених КАС України, постановляє ухвалу про
залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються недоліки позовної
заяви, спосіб їх усунення та встановлюється строк, достатній для усунення
недоліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху невідкладно
надсилається особі, що звернулася із позовною заявою. При цьому, в разі
якщо позивач усунув недоліки позовної заяви в строк, встановлений судом,
вона вважається поданою в день первинного її подання до адміністративного
суду. Окрім вищенаведеного процесуального рішення, суддя на стадії
відкриття провадження в адміністративній справі може постановити ухвалу
про повернення позовної заява позивачеві, якщо:
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- позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху;
- позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав
заяву про її відкликання;
- позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної
процесуальної дієздатності;
- позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має
повноважень на ведення справи;
- у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про
спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих
підстав;
- справа не підсудна цьому адміністративному суду;
- якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, яка
ґрунтується на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, подано
суб’єктом владних повноважень до закінчення строку, передбаченого КАС
України [9].
Із приводу вищенаведеного варто зауважити, що постановлення
суддею адміністративного суду ухвали про залишення позовної заяви без
руху, а також ухвали про повернення позовної заяви не позбавляє особу, яка
звертається до адміністративного суду в зв’язку із оскарженням рішень у
справах про адміністративні правопорушення права повторного звернення до
адміністративного суду в порядку, встановленому законом. При цьому, в разі
якщо постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження в
адміністративній справі, позивач позбавляється права на звернення того ж
самого адміністративного суду з тим самим адміністративним позовом. Так,
згідно із ст. 109 КАС України суддя відмовляє у відкритті провадження в
адміністративній справі лише, якщо:
- заяву не належить розглядати в порядку адміністративного
судочинства;
- у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих
самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду; ухвала суду
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про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі; ухвала про
закриття провадження в адміністративній справі; ухвала про залишення
позовної заяви без розгляду у зв’язку з пропуском строку звернення до
адміністративного суду (крім випадків, коли така ухвала винесена до
відкриття провадження в адміністративній справі);
- настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які
звернулися із позовною заявою або до яких пред’явлено адміністративний
позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва [8].
У

разі

ж

прийняття

рішення

про

відкриття

провадження

в

адміністративній справі, адміністративний суд переходить до наступної
обов’язкової стадії адміністративного процесу – підготовки справи до
судового розгляду, що в процесуальному законодавстві, окрім зазначеної,
також отримала назву підготовчого провадження. При цьому, як справедливо
було зазначено, що обов’язковий характер стадії підготовчого провадження
означає, що суд не може одразу після порушення адміністративної справи
приступити до її судового розгляду та вирішення, так як невиконання
адміністративним судом підготовчих дій буде вважатися порушенням вимог
процесуального закону. Разом із тим, у судовій практиці нерідким є
спрощений (формальний) підхід до стадії підготовки адміністративної справи
до судового розгляду. Так, судді самостійно вирішують, коли необхідно
проводити

підготовку,

а

коли

достатньо

обмежитись

формальним

виконанням закону, відобразивши факт проведення зазначеної стадії в
матеріалах

справи,

але

фактично

не

займаючись

нею.

Безумовно,

вищенаведене порушує принцип законності в адміністративному процесі,
обумовлює судову тяганину та судовий бюрократизм [9, с. 315].
Як слідує з аналізу положень процесуального законодавства (ст. 110,
111 КАС України) [8], що регламентує порядок проведення підготовчого
провадження в адміністративному процесі, в тому числі під час реалізації
правового статусу відповідача під час перегляду рішень у справ про
адміністративні правопорушення, метою даної стадії є:
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- вжиття адміністративним судом заходів задля всебічного та
об’єктивного розгляду та вирішення справи в одному судовому засіданні
протягом розумного строку;
- з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду
адміністративної справи.
При цьому, як слідує з аналізу ст. 110 КАС України, з метою реалізації
вищенаведеної процесуальної мети адміністративний суд може вчинити
наступні процесуальні дії [8]:
1) прийняти рішення про витребування документів та інших матеріалів.
Як справедливо було зазначено, що вищенаведене законодавче положення
стосується доказування та доказів [143, 42]. При цьому, згідно із ст. 69 КАС
України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані,
на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що
обґрунтовують вимоги та заперечення осіб, які беруть участь у справі, та
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці
дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх
представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків
експертів [8]. У цьому контексті слід зазначити, що адміністративний суд при
формуванні доказової бази під час проведення підготовчого провадження в
адміністративних справах із перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення

повинен

враховувати

докази

в

самої

справі

про

адміністративне правопорушення. Так, відповідно до ст. 251 КпАП України
доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні
дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа)
встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення,
винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення
для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про
адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта,
речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів,
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що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і
кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням
правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього
руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими
документами [18].
2) навести необхідні довідки. Дане положення стосується певних
уточнень щодо осіб і фактів, які мають значення у справі [143, с. 43].
3) провести огляд письмових та речових доказів на місці, якщо їх не
можна доставити до суду;
4) призначити експертизу. Так, відповідно до ч. 1 ст. 81 КАС України
для з’ясування обставин, що мають значення для справи та потребують
спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд
може призначити експертизу [8]. При цьому згідно із ст. 1 Закону України
“Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року судова експертиза – це
дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів,
явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває
в провадженні органів досудового розслідування чи суду [144].
5) вирішити питання про необхідність залучення свідків, спеціаліста,
перекладача.
6) прийняти рішення про обов’язковість особистої участі осіб, які
беруть участь у справі, в судовому засіданні, про залучення третіх осіб до
справи. У цьому контексті зауважимо, що за загальним правилом участь
позивача

належним

чином

повідомленого

про

розгляд

справи

є

обов’язковою. Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 128 КАС України суд відкладає
розгляд справи, зокрема, в разі неприбуття в судове засідання позивача,
належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду,
якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.
При цьому, згідно із ч. 3 вищенаведеної норми, в разі повторного неприбуття
позивача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового
розгляду, без поважних причин, якщо від нього не надійшло заяви про
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розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду.
У свою чергу, з аналізу зазначеної процесуальної норми слідує, що в разі
неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце
судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не
відкладатися та справу може бути вирішено на підставі наявних у ній
доказів [8]. Таким чином, на основі вищенаведених законодавчих положень
можна зробити висновок, що КАС України не вимагає обов’язкової участі
відповідача на судовому засіданні. У цьому контексті слід зазначити, що
велика кількість помилок допущених в справах про адміністративні
правопорушення й як наслідок велика кількість позовів до адміністративних
судів щодо перегляду рішень у вищенаведеній категорій справ свідчить про
необхідність особистої участі суб’єктів владних повноважень під час
перегляду адміністративними судами рішень у таких справах. Вищенаведене
забезпечувало б врахування допущених суб’єктами владних повноважень
помилок при прийнятті ними рішень у справах про адміністративні
правопорушення, що безумовно сприяло б недопущення ухвалення ними в
подальшому незаконного рішення, а отже й зменшило б випадки незаконного
та не обґрунтованого порушення прав, свобод та інтересів фізичних та
юридичних осіб. При цьому не викликає сумніву, що питання щодо
обов’язковості особистої участі відповідача (суб’єкта владних повноважень),
в тому числі в адміністративних справах щодо перегляду його рішень у
справах про адміністративні правопорушення необхідно вирішувати під час
проведення підготовчого провадження, так як це в повній мірі відповідала б
процесуальній меті даної стадії адміністративного процесу – вжиття
адміністративним судом заходів задля всебічного та об’єктивного розгляду
та вирішення справи в одному судовому засіданні протягом розумного
строку. Звичайно, вищенаведене є актуальним у випадку, якщо відповідач
(суб’єкт владних повноважень) заперечує проти адміністративного позову.
Отже, на нашу думку, п. 2 ч. 1 ст. 110 КАС України потребує змін. Так, до
вищенаведеної

процесуальної

норми

необхідно

додати

положення,
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відповідно до якого суддя повинен прийняти рішення про обов’язкову
особисту участь відповідача – суб’єкта владних повноважень у судовому
засіданні у випадку якщо він заперечує проти адміністративного позову.
7) викликати на судовий розгляд адміністративної справи свідків,
експертів,

спеціалістів,

перекладачів.

Запровадження

вищенаведеного

процесуального положення викликано необхідністю недопущення пропуску
строків розгляду справи, невиправданого затягування її розгляду. Так,
відповідно до ч. 1 ст. 150 КАС України суд відкладає розгляд справи у,
зокрема, в разі необхідності залучення до участі у справі інших осіб [8].
8) прийняти рішення про проведення попереднього судового засідання.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 111 КАС України попереднє судове засідання
проводиться з метою з’ясування можливості врегулювання спору до
судового розгляду справи або забезпечення всебічного й об’єктивного
вирішення справи протягом розумного строку [8]. У цьому контексті
зауважимо, що КАС України не встановлює вимог до процедури проведення
попереднього судового засідання. Керуючись аналогією закону, при
проведені попереднього судового засідання можуть бути застосовані правила
розгляду справи в судовому засіданні. Разом з тим слід підтримати позицію,
що зустріч судді з обома сторонами може мати менш формальний характер,
тобто без фіксації технічними засобами, у вигляді звичайного спілкування,
без дотримання якоїсь наперед визначеної схеми. Це має сприяти вільному
обміну думками між сторонами та суддею щодо можливості примирення чи
інших способів припинення спору щодо формування доказової бази тощо [9,
с. 322]. При цьому варто зазначити, що задля 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. Якщо ж спір не врегульовано у вищенаведеному порядку,
суд:
-

уточнює позовні

адміністративного позову;

вимоги та

заперечення

відповідача проти
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- з’ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;
- визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору й які з
них визнаються сторонами, а які належить доказувати;
- з’ясовує, якими доказами сторони можуть обґрунтовувати свої доводи
чи заперечення, та встановлює строки для їх надання;
- вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до судового розгляду
[8].
Отже, процесуальне законодавство не встановлює обмежень щодо
процесуальних дій, які може вчинити суддя адміністративного суду задля
належного проведення стадії підготовки справи досудового розгляду. За
наслідками підготовчого провадження суд, у разі відсутності процесуальних
перешкод, постановляє ухвалу про закінчення підготовчого провадження та
призначення справи до судового розгляду.
Таким чином, наступною обов’язковою стадію адміністративного
процесу, а отже, й стадію реалізації правового статусу відповідача під час
перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні

правопорушення

адміністративними судами, є стадія судового розгляду адміністративної
справи. При цьому варто зазначити, що судовий розгляд порівняно з іншими
обов’язковими стадіями адміністративного процесу набагато складніша за
своїм змістом стадія, оскільки в її межах свої процесуальні повноваження
реалізують суд, сторони, треті особи, інші суб’єкти, які беруть участь у
розгляді адміністративної справи, здійснюється встановлення фактичних
обставин публічно-правового спору [9, с. 339]. Так, у рамках вищенаведеної
стадії адміністративного процесу, з аналізу процесуального законодавства,
можна виокремити наступні її частини:
1) підготовча частина судового розгляду адміністративної справи (ст.
ст. 122, 124-127, 130-133 КАС України);
2) розгляд справи по суті (ст. ст. 135, 138-149, 151 КАС України);
3) судові дебати (ст. 152 КАС України);
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4) ухвалення та проголошення рішення по справі (ст. 153 КАС
України).
У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що за загальним
правилом адміністративна справа повинна бути розглянута та вирішена
протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття
провадження у справі. При цьому відповідно до ст. 3 КАС України розумний
строк – це найкоротший строк розгляду та вирішення адміністративної
справи, достатній для надання своєчасного (без невиправданих зволікань)
судового захисту порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових
відносинах [8]. У цьому контексті слід зауважити, що при провадженні в
адміністративних

справах

щодо

перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні правопорушення встановленні спеціальні – скорочені строки
її розгляду. Так, згідно із ч. 1 ст. 171-2 КАС України вищенаведена категорія
адміністративних справ вирішується протягом п’яти днів з дня відкриття
провадження в справі [8].
Повертаючись до стадії судового розгляду адміністративної справи
щодо перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення,
зазначимо, що він розпочинається з його підготовчої частині. При цьому
відповідно до ч. 2 ст. 122 (розгляд справи в судовому засіданні) КАС України
судовий розгляд адміністративної справи здійснюється в судовому засіданні
з викликом осіб, які беруть участь у справі, після закінчення підготовчого
провадження. При цьому, судове засідання проводиться в спеціально
обладнаному приміщенні – залі судових засідань [8]. Як було справедливо
зазначено, що вищенаведене процесуальне правило запроваджено з метою
забезпечення принципу гласності та відкритості адміністративного процесу,
так як, якщо судове засідання не закрите, то кожна особа може бути присутня
під час слухання адміністративної справи [143, с. 80].
Відповідно до ст. 124 КАС України в призначений для розгляду справи
час головуючий відкриває судове засідання та оголошує, яка справа
розглядається. При цьому слід мати на увазі, що головуючим у судовому
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засіданні є суддя, який здійснював підготовче провадження. Після відкриття
судового засідання секретар судового засідання доповідає судові, хто з
викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, чи вручено
судові повістки та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх
неприбуття, якщо вони відомі. Окрім цього, згідно із ст. 126 КАС України
секретар судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування
судового засідання, а також про умови фіксування судового засідання
(розташування мікрофонів та необхідність промовця говорити в мікрофон,
недопустимість одночасних виступів учасників адміністративного процесу,
дотримання тиші в залі судового засідання) [8].
Відповідно до ст. 127 КАС України суд встановлює особи тих, хто
прибув у судове засідання, а також перевіряє повноваження посадових і
службових осіб, їхніх представників. Головуючий у судовому засіданні
оголошує склад суду, а також імена експерта, перекладача, спеціаліста,
секретаря судового засідання та роз’яснює особам, які беруть участь у справі
та прибули в судове засідання, їхнє право заявляти відводи.
Окрему увагу, в контексті досліджуваного питання варто звернути на
наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі, про
які ми частково зазначали раніше. Так, відповідно до ст. 128 КАС України
суд відкладає розгляд справи в разі:
- неприбуття в судове засідання сторони (сторін) або будь-кого з інших
осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомостей, що їм вручені
повістки;
-

неприбуття

в

судове

засідання

позивача,

належним

чином

повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не
надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;
- неприбуття в судове засідання відповідача, який не є суб’єктом
владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце
судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за
його відсутності;
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- якщо суд визнав обов’язковою особисту участь особи, яка бере участь
у справі, в судовому розгляді, а вона не прибула [8].
При цьому, як ми зазначали раніше, неприбуття в судове засідання
відповідача може не спричинити прийняття рішення про відкладання
розгляду справи навіть у випадку якщо він був належним чином
повідомлений і відсутні поважні причини його неприбуття. На нашу думку,
вищенаведене процесуальне правило потребує змін, у зв’язку із тим
відповідач-суб’єкт владних повноважень, який виніс оскаржуване рішення, в
тому числі в справі про адміністративне правопорушення, в разі його
присутності під час судового розгляду щодо такого рішення може врахувати
допущені помилки й в подальшому не допускати їх. Окрім цього, варто
звернути увагу на той факт, що відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в
адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності
суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності
свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він
заперечує проти адміністративного позову. Більш того суб’єкт владних
повноважень повинен подати суду всі наявні в нього документи та матеріали,
які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього
обов’язку суд витребовує названі документи та матеріали [8]. Таким чином, з
огляду на вищенаведене, логічним здається висновок щодо обов’язковості
особистої участі відповідача-суб’єкта владних повноважень під час розгляду
справи в судовому засіданні, в тому числі в адміністративних справах з
перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення. Звичайно,
не у всіх рішеннях у справах про адміністративні правопорушення, що
переглядаються адміністративними судами суб’єкти владних повноважень
допускають помилки, але як свідчить практика таких випадків більшість. При
цьому, не обов’язково бути безпосередньо присутнім в залі судового
засідання, так як з цим може бути втрачено багато робочого часу суб’єкта
владних повноважень, так як КАС України передбачена можливість участі в
судовому засіданні в режимі відеоконференції.
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Так, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції”
від 4 липня 2012 року [145] було внесено зміни до процесуального
законодавства, зокрема КАС України було доповнено ст. 122-1 – участь у
судовому засіданні в режимі відеоконференції. Відповідно до вищенаведеної
норми суд за власною ініціативою або за клопотанням сторони, іншого
учасника адміністративного процесу може постановити ухвалу про їх участь
у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Питання про участь особи в
судовому засіданні в режимі відеоконференції вирішується судом за
наявності відповідного клопотання або за власною ініціативою не пізніш як
за п’ять днів до дня проведення такого судового засідання. При цьому ухвала
про участь особи в судовому засіданні в режимі відеоконференції має
містити:
- найменування суду, якому доручається забезпечити проведення
відеоконференції;
- ім’я (найменування) особи, яка братиме участь у судовому засіданні в
режимі відеоконференції, та її процесуальний статус;
- дату і час проведення судового засідання.
Варто зазначити, що відповідно до ч. 6 ст. 122-1 КАС України
використовувані в судовому засіданні технічні засоби та технології мають
забезпечувати належну якість зображення та звуку. Учасникам судового
процесу має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового
засідання, ставити запитання та отримувати відповіді, реалізовувати інші
надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов’язки,
передбачені КАС України [8]. Таким чином, участі відповідача, в тому числі
під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення,
створює додаткові можливості задля прийняття рішення про його
обов’язкову участь на даній стадії.
З огляду на вищенаведене, ч. 4 ст. 128 КАС України, що визначає
наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі
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потребує змін в частині того, що в разі неприбуття відповідача-суб’єкта
владних повноважень, якщо він заперечує проти адміністративного позову,
належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без
поважних причин і без заявленя ним клопотання щодо участі в судовому
засіданні в режимі відеоконференції розгляд справи відкладатися. При цьому
задля недопущення порушень відповідачем-суб’єктом владних повноважень
вищенаведеного процесуального правила, ст. 128 КАС України необхідно
доповнити новою частиною, яка б встановлювала, що в разі повторного
неприбуття відповідача-суб’єкта владних повноважень, який заперечує проти
адміністративного позову, та якого належним чином повідомленого про дату,
час і місце судового розгляду, без поважних причин, якщо від нього не
надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, суд задовольняє
вимоги, заявлені в адміністративному позові.
Відповідно до ст. 135 КАС України судовий розгляд справи по суті
починається доповіддю головуючого в судовому засіданні про зміст
позовних вимог, про визнання сторонами певних обставин під час
підготовчого провадження, після чого він з’ясовує: чи підтримує позивач
адміністративний позов, чи визнає його відповідач та чи не бажають сторони
примиритися [8]. У контексті досліджуваного питання варто погодитись з
думкою що розгляд справи по суті займає основне місце серед інших частин
стадії судового розгляду справи, в тому числі під час перегляду рішень у
справах про

адміністративні

правопорушення, оскільки

її

ціллю є

встановлення та перевірка фактичних обставин адміністративної справи
[143, с. 116]. При цьому метою вищенаведеної частини судового розгляду
справи адміністративної юрисдикції є дослідження доказів з точки зору їх
належності та допустимості, на основі яких суд встановлює наявність або
відсутність обставин, необхідних для правильного вирішення справи [9, с.
340]. Так, із аналізу ст. 70 (належність та допустимість доказів) КАС України
слідує, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмету
доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету
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доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом при вирішенні
справи не беруться до уваги. У свою чергу, допустимість доказів стосується
того, що обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними
засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими
засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає
спору [8].
Таким чином, під час розгляду справи по суті, в тому числі в справах
щодо перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення, з
метою

встановлення

істини

по

справі

та

прийняття

законного

й

обґрунтованого рішення здійснюються наступні процесуальні дії:
- заслуховуються пояснення осіб, які беруть участь у справі;
-

допитуються свідки;

- досліджуються письмові та речові докази;
- досліджуються звуко- і відеозаписи;
- досліджуються висновки експерта.
При цьому варто зазначити, що суд, заслухавши пояснення сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі, встановлює порядок дослідження
доказів, якими вони обґрунтовують свої вимоги та заперечення. Порядок
дослідження доказів визначається судом залежно від характеру спірних
правовідносин і в разі необхідності може бути змінений.
Відповідно до ст. 151 КАС України після з’ясування всіх обставин у
справі та перевірки їх доказами головуючий у судовому засіданні надає
сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, можливість дати
додаткові пояснення чи надати додаткові докази. У зв’язку з додатковими
поясненнями осіб, які беруть участь у справі, суд може задавати питання
іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам.
Вислухавши додаткові пояснення та дослідивши додаткові докази, суд
постановляє ухвалу про закінчення з’ясування обставин у справі та перевірки
їх доказами і переходить до судових дебатів [8]. Судові дебати – частина
судового засідання, що складається з промов сторін та інших осіб, які беруть
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участь

у справі, де

висловлюються

підсумкові

висновки

стосовно

дослідження обставин справи, з приводу всього фактичного матеріалу та
доказів, перевірених та з’ясованих у процесі доказування; висловлюються
пропозиції, чи підлягає задоволенню правова вимога та на підставі яких норм
права [3, с. 714]. У контексті досліджуваного питання варто наголосити, що
Судові дебати є важливим етапом розгляду адміністративної справи та мають
суттєве значення для складення в суду внутрішнього переконання щодо
постановлення судового рішення на підставі достатності та допустимості
досліджених доказів або навпаки щодо постановлення рішення на користь
відповідача на підставі промов учасників судового розгляду [143, с. 163].
Таким чином, судові дебати, по суті, складаються з промов осіб, які беруть
участь у справі [146, с. 115]. У цьому контексті слід звернути увагу на те, що
в зазначених промовах, відповідно до ч. 1 ст. 152 КАС України вищенаведені
особи можуть посилатися лише на обставини та докази, які досліджені в
судовому засіданні. При цьому черговість виступу учасників промов буде
наступна:
1) позивач;
2) відповідач;
3) тертя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору;
4) третя особа, яка не заявляє вимог на предмет спору;
5) процесуальний представник, у разі необхідності виступає після свого
довірителя.
Окрім вищенаведеного варто звернути увагу на те, що в разі якщо під
час ухвалення рішення виявиться потреба з’ясувати будь-яку обставину через
повторний допит свідків або через іншу процесуальну дію, суд постановляє
ухвалу про поновлення судового розгляду. Розгляд справи в цьому разі
проводиться в межах, необхідних для з’ясування обставин, що потребують
додаткової перевірки [8].
Наступною частиною стадії судового розгляду, в тому числі в
адміністративних справах з перегляду рішень у справах про адміністративні
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правопорушення, є ухвалення та проголошення рішення по справі. Так,
відповідно до ч. 1 ст. 153 КАС України після судових дебатів суд виходить
до нарадчої кімнати (приміщення, спеціально призначеного для ухвалення
судових рішень) для ухвалення рішення в справі, оголосивши орієнтовний
час його проголошення. При цьому, якщо під час ухвалення рішення
виявиться потреба з’ясувати будь-яку обставину через повторний допит
свідків або через іншу процесуальну дію, суд постановляє ухвалу про
поновлення судового розгляду. Розгляд справи в цьому разі проводиться в
межах, необхідних для з’ясування обставин, що потребують додаткової
перевірки. Після закінчення поновленого розгляду справи суд відкриває
судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і виходить до
нарадчої кімнати для ухвалення рішення або, якщо проведення необхідних
процесуальних дій у цьому судовому засіданні виявилося неможливим,
постановляє ухвалу про відкладення розгляду справи чи оголошення
перерви [8]. У цьому контексті необхідно звернути увагу на той факт, що
ухвалення судового рішення, в тому числі під час перегляду рішень у справах
про адміністративні правопорушення адміністративними судами, повинно
відбуватися з дотриманням принципу таємниці нарадчої кімнати. Як
справедливо було зауважено із цього приводу, що дотримання принципу
таємниці нарадчої кімнати є обов’язковою умовою ухвалення судового
рішення, оскільки порушення цієї таємниці вважається істотним порушенням
процесуального закону й тягне за собою скасування судового рішення.
Отже, з аналізу ст. 154 (таємниця нарадчої кімнати) КАС України
можна дійти висновку, що умовами дотримання принципу таємниці нарадчої
кімнати є те, що:
- під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в
нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає справу;
- під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має права розглядати
інші судові справи;
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- судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення
рішення в нарадчій кімнаті [8].
У контексті досліджуваного питання варто звернути увагу на те, що
судове рішення, яким закінчується розгляд адміністративної справи, в тому
числі у справах щодо перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення, відповідно до ч. 1 ст. 160 КАС України ухвалюється іменем
України. При цьому слід зазначити, що КАС України передбачено
положення щодо судового контролю за виконанням судових рішень. Так,
відповідно до ст. 267 вищенаведеного нормативно-правового акта суд, який
ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право зобов’язати
суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення,
подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.
При цьому за наслідками розгляду звіту суб’єкта владних повноважень про
виконання постанови суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю
ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника
суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови,
штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат.
Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша половина – до
Державного бюджету України. Питання про накладення штрафу вирішується
за клопотанням позивача або за ініціативою судді в судовому засіданні з
повідомленням сторін. Неприбуття в судове засідання сторін, які були
належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього питання [8].
У контексті вищезазначеного необхідно наголосити на тому, що
вищенаведену процесуальну норму було суттєво доповнено внаслідок
прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України

щодо

вдосконалення

окремих

положень

адміністративного

судочинства” від 17 січня 2011 року [150]. Зокрема, ст. 267 КАС України
було доповнено новою частиною. При цьому відповідно до вищенаведеної
норми (ч. 9 ст. 267 КАС України) особа-позивач, на користь якої ухвалено
постанову суду, має право подати до суду першої інстанції заяву про

160
визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом
владних повноважень – відповідачем на виконання такої постанови суду або
порушення прав позивача, підтверджених такою постановою суду. У такій
заяві зазначаються:
- найменування адміністративного суду, до якого подається заява;
- ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу
зв’язку, адреса електронної пошти, якщо вони відомі;
- ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи
службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса
електронної пошти, якщо вони відомі;
- ім’я (найменування) третіх осіб, які брали участь у розгляді справи,
поштова адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо вони
відомі;
- номер адміністративної справи;
- відомості про набрання постановою законної сили та про наявність
відкритого касаційного провадження;
- інформація про день отримання виконавчого листа та пред’явлення
його до виконання;
- інформація про хід виконавчого провадження;
- документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не
належить сплачувати за подання відповідної заяви;
- перелік документів та інших матеріалів, що додаються [8, 150].
У контексті вищенаведеного слід зазначити, що запровадження ст. 267
КАС України з наступними її законодавчими змінами мало наслідком
звернення до Конституційного Суду України щодо визнання вищенаведеної
норми неконституційною. Зокрема, зазначалося частинами першою, другою
статті 267 КАС України передбачено, що суд, який ухвалив судове рішення в
адміністративній

справі,

має

право

зобов’язати

суб’єкта

владних

повноважень, не на користь якого його ухвалено, подати звіт про виконання
цього рішення. За наслідками розгляду звіту або в разі його неподання суддя
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ухвалою може встановити новий строк подання звіту та накласти на винну
посадову особу штраф. Суб’єкт права на конституційне подання вважає
зазначені положення такими, що порушують приписи конституційні
приписи, обґрунтовуючи це тим, що вони не містять у собі складу
правопорушення, проте запроваджують міру відповідальності суворішу, ніж
кримінальна, а також встановлюють подвійну відповідальність за одне й те
саме правопорушення. Проте Конституційний Суд України у своєму рішенні
“у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень
Закону

України

“Про

судоустрій

і

статус

суддів”,

Кримінально-

процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу
України,

Цивільного

процесуального

кодексу

України,

Кодексу

адміністративного судочинства України від 13 грудня 2011 року № 17рп/2011 зазначив, що механізм ефективного судового захисту обумовлює в
необхідних випадках застосування процедури примусового виконання
рішень суду. Конституційний Суд України в рішенні від 30 січня 2003 року
N 3-рп/2003 [152] у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого та
прокурора зауважив, що “правосуддя за своєю суттю визнається таким лише
за умови, що воно відповідає вимогам справедливості та забезпечує
ефективне поновлення в правах”. У рішенні від 30 червня 2009 року N 16рп/2009 [153] Конституційний Суд України зазначив, що метою судового
контролю є своєчасне забезпечення захисту та охорони прав і свобод людини
і громадянина, та наголосив, що виконання всіма суб’єктами правовідносин
приписів, викладених у рішеннях суду, які набрали законної сили, утверджує
авторитет держави як правової. Європейський суд з прав людини у рішенні
від 7 травня 2002 року у справі “Бурдов проти Росії” визначив, що в
контексті ст. 6 Конвенції [114] виконання судового рішення, прийнятого
будь-яким судом, має розглядатися як складова “судового розгляду”. З
огляду на це посилення судового контролю за виконанням судових рішень та
наділення суду з цією метою правом накладати штрафні санкції є заходом
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для забезпечення конституційного права громадян на судовий захист. Як
зазначив Європейський суд з прав людини у рішенні від 6 вересня 1978 року
у справі “Класс та інші проти Німеччини”, “із принципу верховенства права
випливає, зокрема, що втручання органів виконавчої влади у права людини
має

підлягати

ефективному

нагляду,

який,

як

правило,

повинна

забезпечувати судова влада. Щонайменше це має бути судовий нагляд, який
найкращим чином забезпечує гарантії незалежності, безсторонності та
належної правової процедури”. Аналогічна норма закріплена не лише в КАС
України, а й у ст. 83 Господарського процесуального кодексу України [154],
за якою господарський суд має право стягнути у доход Державного бюджету
України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених
господарським судом на сторону. Отже, положення частин другої, третьої,
шостої, восьмої ст. 267 КАС України [8] відповідають Основному Закону
України [6] і є конституційними [151].
У цілому погоджуючись з позицією Конституційного Суду України,
все ж таки вважаємо, що питання відповідальності суб’єкта владних
повноважень не повинно бути врегульовано КАС України. На нашу думку,
вищенаведену процедуру (особливо в частині визначення санкцій за
допущене правопорушення) необхідно перенести до відповідного кодексу –
КпАП України або Кримінального кодексу України. При цьому, дивлячись
на позицію суб’єктів вищенаведеного конституційного звернення, а також на
суворість санкцій, які передбачає ст. 267 КАС України, таку процедуру
необхідно передбачити Кримінальним кодексом України. Не викликає
сумніву, що вищенаведене, безумовно буде стосуватися й вдосконалення
реалізації правового статусу відповідача під час перегляду рішень у справах
про адміністративні правопорушення адміністративними судами, так як така
особа в перспективі може набути статусу суб’єкта вищенаведених
правовідносин.
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3.2. Напрямки вдосконалення правового статусу відповідача на
факультативних стадіях перегляду рішень у справ про адміністративні
правопорушення адміністративними судами
Як було зазначено у попередньому підрозділі представленого
дослідження, що поряд з обов’язковими стадіями адміністративного процесу
виділяють стадії, що мають необов’язковий (факультативний) характер. При
цьому, як справедливо було зазначено, що необов’язкові (факультативні)
стадії адміністративного процесу, в тому числі під час перегляду рішень у
справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами, на
відмінну від обов’язкових стадій, виникають виключно за волевиявленням
учасників такого процесу й за відсутності такого волевиявлення взагалі
можуть і не виникнути. Вищенаведені стадії адміністративного процесу
здійснюються лише у випадках необхідності, обумовленої обставинами
конкретної справи [9, с. 57].
Так, до необов’язкових стадій адміністративного процесу слід
віднести наступні:
- апеляційне оскарження рішень адміністративних судів (апеляційне
провадження);
- касаційне оскарження рішень адміністративних судів (касаційне
провадження);
- перегляд судових рішень адміністративних судів за нововиявленими
обставинами (провадження за нововиявленими обставинами);
- перегляд судових рішень адміністративних судів Верховним Судом
України;
- виконання судових рішень адміністративних судів (виконавче
провадження).
У контексті досліджуваного питання варто зауважити, що як ми
зазначали раніше, такі необов’язкові стадії адміністративного процесу як
апеляційне та касаційне оскарження рішень адміністративних судів не
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можуть бути застосовані під час перегляду рішень у справах про
адміністративні правопорушення, в зв’язку із тим, що відповідно до ст. 171-2
рішення адміністративних судів у вищенаведеній категорії адміністративних
справ є остаточним та оскарженню не підлягає. У зв’язку із вищенаведеним
нами було запропоновано законодавчі зміни в частині включення хоча б
стадії апеляційного оскарження судових рішень адміністративних судів у
вищенаведеній категорій адміністративних справ. Безумовно, це слугувало б
й вдосконаленню реалізації правового статусу відповідача під час перегляду
рішень у справах про адміністративні правопорушення на факультативних
стадіях адміністративного процесу. Зокрема, до його повноважень (що, як ми
зазначали раніше є складовою частиною правового статусу) було б
включено:
- право на апеляційне оскарження;
- право подати заперечення проти апеляційної скарги;
- право приєднатися до апеляційної скарги;
- право доповнити, змінити та відкликати чи відмовитись від
апеляційної скарги;
- право на примирення під час апеляційного провадження.
Окрім

вищенаведеного

також

слід

звернути

увагу

на

таку

факультативну стадію адміністративного процесу, як виконання судових
рішень

адміністративних

судів

(виконавче

провадження).

Дійсно,

вищезазначена стадія класично відноситься до необов’язкових стадій
юридичного процесу, в тому числі й адміністративного. Разом із тим, як
справедливо було зауважено, що зважаючи на те, що виконання судових
рішень, у тому числі в адміністративних справах з перегляду рішень у
справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами,
покладається на орган виконавчої влади – Державну виконавчу службу
Міністерства юстиції України, є формою реалізації виконавчої влади, то,
відповідно, неприйнятною слід відзначити точку зору про визнання цього
провадження класичною стадією адміністративного процесу [9, с. 59]. Так,
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відповідно до ст. 1 Закону України “Про державну виконавчу службу” від 24
березня 1998 року Державна виконавча служба входить до системи органів
Міністерства юстиції України та здійснює виконання рішень судів,
третейських судів та інших органів, а також посадових осіб відповідно до
законів України [158]. При цьому, згідно із Положенням “Про Державну
виконавчу службу України”, що затверджено Указом Президента України від
6 квітня 2011 року № 385/2011 Державна виконавча служба України є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України,
входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію
державної політики в сфері організації примусового виконання рішень судів
та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів. Основними
завданнями Державної виконавчої служби України є:
- реалізація державної політики в сфері організації примусового
виконання рішень;
- внесення пропозицій щодо формування державної політики в сфері
виконання рішень;
- забезпечення своєчасного, повного та неупередженого виконання
рішень у порядку, встановленому законодавством;
- здійснення освітньо-роз’яснювальної роботи з питань виконання
рішень [159].
Окрім цього варто зазначити, що одним з основних нормативноправових актів, що визначає умови та порядок виконання рішень судів та
інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають
примусовому виконанню в разі їх невиконання в добровільному порядку є
Закон України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 року. Так,
відповідно до ст. 1 вищенаведеного нормативно-правового акта виконавче
провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове
виконання рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність дій органів
і посадових осіб, визначених у законодавстві, що спрямовані на примусове
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виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на
підставах, в межах повноважень та в спосіб, визначених законодавством,
іншими

нормативно-правовими

законодавства,

а

також

актами,

рішеннями,

прийнятими
що

відповідно

підлягають

до

примусовому

виконанню [160]. Окрім цього слід зазначити, що на виконання Закону
України “Про виконавче провадження” було прийнято Інструкцію про
проведення виконавчих дій, що затверджена наказом Міністерства юстиції
України від 15 грудня 1999 року № 74/5. Так, вищенаведена Інструкція
визначає умови та порядок виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб), що відповідно до Закону, інших нормативно-правових актів
підлягають примусовому виконанню в разі невиконання їх у добровільному
порядку [161].
Отже, виконання судових рішень адміністративних судів в основному,
за деякими випадками, залишається поза регулюючим впливом норм
адміністративного процесуального права, закріплених у КАС України. Це
абсолютно самостійний вид провадження, урегульований адміністративнопроцедурними нормами, який входить до структури адміністративного права
[9, с. 59]. Якщо ж вести мову про ту частину виконавчого провадження, що
врегульовано положеннями КАС України, то даному питанню присвячено
Розділ V “Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в
адміністративних

справах”

КАС

України.

Зокрема,

вищенаведеними

процесуальними положеннями регламентовано [8]:
- порядок виконання судових рішень в адміністративних справах (ст.
257 КАС України);
- звернення судових рішень в адміністративних справах до
примусового виконання (ст. 258 КАС України);
- оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та
визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (ст. 259 КАС
України);
- видача дубліката виконавчого листа (ст. 260 КАС України);
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- поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого
листа до виконання (ст. 261 КАС України);
- примирення сторін у процесі виконання (ст. 262 КАС України);
- відстрочення та розстрочення виконання, зміна чи встановлення
способу та порядку виконання судового рішення (ст. 263 КАС України);
- заміна сторони виконавчого провадження (ст. 264 КАС України);
- поворот виконання судових рішень (ст. 265 КАС України);
-

особливості

повороту

виконання

в

окремих

категоріях

адміністративних справ (ст. 266 КАС України).
Таким чином, такі факультативні стадії адміністративного процесу як
апеляційне та касаційне оскарження рішень адміністративних судів не
можуть бути проведенні щодо провадження з перегляду рішень у справах
про адміністративні правопорушення адміністративними судами, в зв’язку із
законодавчими

обмеженнями.

адміністративних

судів

У

(виконавче

свою

чергу,

провадження),

виконання
в

тому

рішень
числі

у

вищенаведеній категорії адміністративних справ, взагалі не варто визнавати
окремою необов’язковою стадією адміністративного процесу, в зв’язку із
тим, що її здійснення покладено на органи виконавчої влади – Державну
виконавчу службу України.
На

підставі

вищенаведеного

можна

дійти

висновку,

що

до

необов’язкових стадій перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами слід віднести перегляд рішень у
вищенаведений

категорії

адміністративних

справ

за

нововиявленими

обставинами, а також їх перегляд Верховним Судом України. Отже,
розглянемо особливості реалізації правого статусу відповідача під час
перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні

правопорушення

адміністративними судами в рамках вищенаведених необов’язкових стадій
адміністративного процесу.
Відповідно до ст. 235 КАС України Верховний Суд України
переглядає судові рішення в адміністративних справах виключно з підстав і в
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порядку встановлених КАС України. При цьому, вищенаведені підставі
встановлені в ст. 236 КАС України, відповідно до якої сторони та інші особи,
які беруть участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових
рішень:
- в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному
порядку;
- Вищого адміністративного суду України в справах щодо оскарження
актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України,
Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України [8].
Таким чином, на підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що
судові рішення в адміністративних справах з оскарження рішень у справах
про адміністративні правопорушення не можуть бути переглянуті Верховним
Судом України, так як, по-перше, по них не може бути взагалі ініційовано
касаційне оскарження, по-друге, так як вони не відносять до зазначеній в ч. 1
ст. 236 КАС України категорії адміністративних справ. Разом з тим слід
звернути на положення ч. 2 ст. 236 та п. 2 ч. 1 ст. 237 КАС України [8], з
аналізу яких можна дійти висновку, що заява про перегляд судових рішень у
справах з оскарження рішень у справах про адміністративні правопорушення
все ж такі може бути подана до Верховного Суду України з підстави
встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана
Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні
справи судом. При цьому дане право є конституційним. Так, відповідно до
ч. 4 ст. 55 Конституції України кожен має право після використання всіх
національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і
свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних
органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна [6].
У зв’язку із тим, що останнім національним засобом правового захисту в
адміністративних справах з перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення адміністративними судами буде розгляд вищенаведеної
категорії справ судом першої (й останньої) інстанції, особи, які брали участь,

169
в тому числі й відповідач, в таких справах мають право звернутися до
Верховного Суду України з заявою про перегляд рішень у наведеної категорії
адміністративних справ.
У

контексті

досліджуваного

питання

варто

зазначити,

що

міжнародними судовими установами, юрисдикція яких визнана Україною, є:
- Європейський суд з прав людини, який призначений розглядати
індивідуальні скарги громадян та неурядових організацій проти державучасників, які порушили їх права;
- Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй;
- Економічний суд Співдружності Незалежних Держав.
При цьому варто зазначити, що дві останні судові установи
вищенаведеного переліку міжнародних судових установ, юрисдикція яких
визнана Україною, розглядають спори між державами як суб’єктами
міжнародного публічного права [143, с. 447], а отже, інтересу в контексті
досліджуваного питання для нас не представляють. Отже, проаналізуємо
особливості, що характерні для перегляду судових рішень Верховним Судом
України у справах щодо оскарження рішень у справах про адміністративні
правопорушення.
Так, відповідно до ст. 239-1 КАС України заява про перегляд судових
рішень з вищенаведеної підстави подається до Верховного Суду України
через Вищий адміністративний суд України. При цьому, згідно із ст. 240
КАС України Вищий адміністративний суд України вирішує питання про
допуск вищенаведеної заяви до провадження Верховним Судом України.
Так, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється
колегією в складі п’яти суддів Вищого адміністративного суду України, яка
формується без участі суддів, що прийняли рішення, яке оскаржується. Про
допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий
адміністративний суд України протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження
заяви постановляє ухвалу [8]. У цьому контексті слід зазначити, що наведене
законодавче положення було запроваджено до КАС України із прийняттям
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Закону України “Про судоустрій і статус суддів” [147], що викликало цілком
справедливі зауваження зі сторони суддів. Зокрема, тодішнім Головою
Верховного Суду України було направлено лист Президенту України, в
якому він зауважував, що вищенаведені законодавчі зміни передбачають, що
вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду
України здійснюється колегією в складі п’яти суддів відповідного вищого
спеціалізованого суду. Таким чином, Верховний Суд України позбавляється
процесуальних можливостей виконувати свою конституційну функцію,
перегляду рішень нижчих судів (у тому числі абсолютної більшості рішень
вищих судів), взагалі перестає бути судовим органом. Такий підхід фактично
передбачає визначення компетенції Верховного Суду України як судового
органу щодо розгляду справ не законом, а судовим органом нижчого рівня.
Крім того, це означає штучне вивершення вищих спеціалізованих судів над
Верховним Судом України, що вочевидь не відповідає Конституції України
та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права
на розгляд справи безстороннім судом, права на суд, встановлений законом
[166]. Отже, на нашу думку, цілком виправданим буде встановлення
процесуального правила стосовно того, що заява про перегляд судових
рішень повинна подаватися безпосередньо до Верховного Суду України,
який би й вирішував питання про відкриття провадження по такій заяві.
Вищенаведене правило необхідно запровадити шляхом внесення відповідних
законодавчих змін як до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та і
до КАС України.
Досліджуючи таку необов’язкову стадію адміністративного процесу
щодо оскарження рішень у справах про адміністративні правопорушення
адміністративними судами, як перегляд рішень у наведеній категорій
адміністративних справ за нововиявленими обставинами варто зазначити, що
під останніми слід розуміти факти, від яких залежить виникнення, зміна або
припинення прав і обов’язків осіб, які беруть участь у справі, а тому їх треба
чітко відрізняти від доказів, цільове призначення яких обмежується
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встановленням таких юридичних фактів [163, 235; 162, с. 66]. У своєму
дослідженні, що присвячено проблематиці перегляду судових рішень за
нововиявленими обставинами, І. В. Бондар звертає увагу на те, що
нововиявлені обставини – це факти об’єктивної дійсності, що належать до
предмету доказування в судовій справі та які залишились невідомими як суду
так учасникам процесу при вирішенні справи. Ці факти достовірно
встановлені

особливим

процесуальним

способом

та

їхня

наявність

підкреслює неправосудність судових актів, що набрали законної сили. При
цьому підставою для перегляду можуть бути виключно нововиявлені
обставини, а не ті, що встановлюються під час розгляду справи при
дослідженні доказів. Отже, підсумовує вчена, нововиявлені обставини це
факти об’єктивної дійсності, що належать до предмету доказування в справі
й які залишились невідомими як суду так й учасникам процесу при
вирішенні

справи.

Ці

факти

достовірно

встановлені

особливим

процесуальним способом та їхня наявність підкреслює неправосудність
судових актів, що набрали законної сили. Можна повністю погодитись із
висновком автора про те, що підставою для перегляду можуть бути
виключно нововиявлені обставини, а не ті, що встановлюються під час
розгляду справи при дослідженні доказів [164, с. 34, 131]. Як зазначає
авторський колектив навчального посібнику “Адміністративний процес
України”, що нововиявлені обставини – це існуючи в момент розгляду
справи та суттєво значимі для її вирішення юридичні факти, які не були та не
могли бути відомі ні заявникові, ні суду [9, с. 448].
Говорячи про нормативно-правове врегулювання стадії перегляду
рішень адміністративних судів за нововиявленими обставинами, в тому числі
в

адміністративних

справах

з

перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні правопорушення, варто зазначити, що вищенаведена стадія
отримала своє законодавче закріплення в Главі 4 “Провадження за
нововиявленими обставинами” Розділу IV “Перегляд судових рішень” КАС
України. Так, відповідно до ст. 245 вищенаведеного нормативно-правового
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акта постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути
переглянута в зв’язку з нововиявленими обставинами. При цьому підставами
для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є [8]:
1) істотні для справи обставини, що не були та не могли бути відомі
особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Під вищенаведеними
обставинами слід розуміти юридичні факти, які повинні об’єктивно існувати
на час розгляду справи й ухвалення по ній відповідної постанови або ухвали,
однак їх не слід плутати з новими доказами. При цьому питання про те, які
обставини можна вважати істотними, є оціночним, вирішується в кожному
конкретному випадку, виходячи з фактичних обставин, однак критерієм їх
віднесення до цієї групи є спроможність вплинути на кінцевий результат
вирішення справи таким чином, щоб результат був інший, ніж у рішенні, що
набрало законної сили [87, с. 574].
2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо
неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта,
завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових
доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого
рішення. Вищенаведені обставини, на відмінну від попередніх мають свою
особливість – вони повинні бути одержані із зазначених в законі джерел:
показань свідків, висновків експертів, зроблених перекладів, підроблених
документів або речових доказів, бути єдиними для підтвердження істотного
для

справи

факту,

спричинити

постановлення

незаконного

або

необґрунтованого рішення та встановленими вироком суду, що набрав
законної сили. При цьому при вирішенні питання про перегляд суд повинен
переконатися, що встановлені вироком суду обставини вплинули на
правильність ухваленого рішення адміністративного суду з конкретної
адміністративної справи. Тому не може бути підставою для перегляду
судового рішення в зв’язку з нововиявленими обставинами встановлений
вироком суду факт недостовірності того чи іншого доказового матеріалу,
якщо

юридичні

факти,

які

були

покладені

в

основу

рішення

з
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адміністративної справи підтверджуються іншими достовірними матеріалами
[143, с. 473].
3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у
вчиненні

злочину,

внаслідок

якого

було

ухвалено

незаконне

або

необґрунтоване рішення. Так само як і попередня група нововиявлених
обставин, наведена вище має чітко визначене джерело їх отримання – вирок
суду. При цьому, факт існування вищенаведених обставин повинен мати
зв’язок із адміністративною справою, рішення в якої слід переглянути.
4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття
постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути. У даному
випадку мова йде про преюдиціальні факти, на яких спиралось судове
рішення в адміністративній справі, яке необхідно переглянути. Так,
відповідно до ст. 72 (підстави для звільнення від доказування ) КАС України
обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або
господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді
інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої
встановлено ці обставини. При цьому вирок суду в кримінальному
провадженні або постанова суду в справі про адміністративний проступок,
які набрали законної сили, є обов’язковими для адміністративного суду, що
розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої
ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння
та чи вчинене воно цією особою [8].
5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності
закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого
судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано. Так,
відповідно до ст. 13 Закону України “Про Конституційний Суд України” від
16 жовтня 1996 року Конституційний Суд України приймає рішення та дає
висновки у справах щодо:
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- конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради
України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
- відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів
України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради
України для надання згоди на їх обов’язковість;
- додержання конституційної процедури розслідування та розгляду
справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в
межах, визначених Конституцією України;
- офіційного тлумачення Конституції та законів України;
- відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції
України вимогам Конституції України;
- порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим
Конституції України або законів України [165].
У

контексті

досліджуваного

питання

варто

зазначити,

що

вищенаведений законодавчо закріплений перелік нововиявлених обставин, в
тому числі в справах з перегляду рішень у справах про адміністративні
правопорушення, є вичерпним і розширенню не підлягає.
Відповідно до ст. 246 КАС України особи, які брали участь у справі, а
також особи, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їхні
права, свободи, інтереси чи обов’язки, мають право подати заяву про
перегляд судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної
сили,

за

нововиявленими

обставинами

[8].

Таким

чином,

можна

стверджувати, що процесуальне законодавство не обмежує коло осіб, які
мають звернутися за переглядом рішень адміністративних судів за
нововиявленими обставинами, а отже, із заявою про такий перегляд може
звернутися й відповідач в адміністративних справах з перегляду рішень у
справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами.
При цьому, згідно із ч. 1 ст. 247 КАС України, заяву про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом одного
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місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла
дізнатися про ці обставини. Варто зазначити, що заява про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами у разі встановлення вироком суду,
що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого
було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подається до
адміністративного суду тієї інстанції, суддею якого він був [8].
З аналізу процесуального законодавства (ст. 251-253 КАС України)
можна дійти висновку, що особливостями реалізації правового статусу
відповідача під час здійснення перегляду рішень адміністративних судів за
нововиявленими обставинами в адміністративних справах щодо оскарження
рішень у справах про адміністративні правопорушення, є наступні. Так,
відповідач може відмовитись від заяви до початку розгляду справи в
судовому засіданні. При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 251 КАС України в разі
прийняття відмови від заяви суд закриває провадження за нововиявленими
обставинами, про що постановляє ухвалу [8]. У цьому контексті окремо слід
звернути увагу на процесуальні наслідки вищенаведеної відмови. Так, з
аналізу вищезазначеної норми слідує, що в разі прийняття відмови від заяви
про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами інші особи,
які брали участь у справі, можуть вимагати компенсації особою, яка її
подала, судових витрат, понесених ними під час перегляду судового рішення
за нововиявленими обставинами. При цьому особа, яка відмовилася від заяви
про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, не може
повторно звертатися до суду із такою ж заявою на тих самих підставах [8]. У
цьому контексті слід зазначити, що у вищенаведеній процесуальній нормі
визначено лише право особи відмовитись від подання заяви про перегляд
рішення адміністративного суду лише тільки до початку розгляду справи в
судовому засіданні, а також процесуальні дії судді та наслідки такої відмови.
Щодо можливості відмовитися від вищенаведеної заяви під час судового
розгляду, на окремих його частинах, а також щодо процесуальних дій судді
та наслідків такої відмови в законодавстві не зазначено. На нашу думку, така
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ситуація потребує деяких законодавчих уточнень, а саме в ч. 1 ст. 251
необхідно визначити, що особа може відмовитись від заяви про перегляд
судових рішень за нововиявленими обставинами на будь-якій частині даної
стадії. Вищенаведене сприяло б вдосконаленню процесуального статусу осіб,
які беруть участь у справі, в тому числі відповідача в справах про перегляд
судових рішень у справах про адміністративні правопорушення, в частині
чіткої законодавчої регламентації обсягу їхніх повноважень на даній стадії.
Окрім вищенаведеного варто зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 252
КАС України заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами

розглядається

судом

протягом

двох

місяців

після

її

надходження за правилами, встановленими КАС України для провадження в
суді тієї інстанції, що здійснює перегляд. У цьому контексті слід звернути
увагу на те, що, як ми зазначали раніше, адміністративна справа має бути
розглянута та вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з
дня відкриття провадження в справі [8]. При цьому варто зауважити, що до
прийняття Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010
року [147] загальний строк розгляду адміністративної справи становив два
місяці. Після ж прийняття вищенаведеного нормативно-правового акта, з
метою якомога скорішого вирішення адміністративних справ, а отже, й
поновлення порушених прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних
осіб, загальний строк розгляду адміністративної справи було скорочено до
місяця. На нашу думку, строк перегляду рішень адміністративних судів, в
тому числі в адміністративних справах з оскарження рішень у справах про
адміністративні
законодавчих

правопорушення,
змін

також

шляхом

необхідно

внесення

скоротити

до

відповідних

одного

місяця.

Вищенаведене є особливо актуальним, так як відповідно до ч. 4 ст. 252 КАС
України суд може не досліджувати докази стосовно обставин, що
встановлені в судовому рішенні, яке переглядається за нововиявленими
обставинами, якщо вони не оспорюються [8], що безумовно позитивним
чином впливає на швидкість розгляду та вирішення справи.
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Таким чином, в адміністративних справах щодо перегляду рішень у
справах про адміністративні правопорушення законодавством передбачено
дві необов’язкові стадій – перегляд судових адміністративних рішень за
нововиявленими обставинами та, із зазначеними вище обмеженнями,
перегляд судових рішень адміністративних судів Верховним Судом. При
цьому слід зауважити, що вищенаведені стадії адміністративного процесу
мають необов’язковий (факультативний) характер не в силу своєї не
значимості, а в силу того, що можуть бути ініційовані тільки в наслідок
волевиявлення зацікавленої в проведенні таких стадій особи. Окрім цього
слід додати, що внесення до процесуального законодавства запропонованих
нами в рамках даного підрозділу законодавчих змін, безумовно не тільки
вдосконалить правовий статус відповідача на даних стадіях під час
оскарження рішень у справах про

адміністративні правопорушення

адміністративними судами, а й позитивним чином вплине на забезпечення
прав, свобод та законних інтересів всіх суб’єктів адміністративних
процесуальних правовідносин.
Висновки до Розділу 3
Обґрунтовано, що ст. 100 КАС України потребує змін в частині її
доповнення переліком хоча б основних поважних причин пропуску строків
звернення до адміністративного суду. Внесення вищенаведених змін до
процесуального

законодавства

слугувало

б

не

тільки

забезпеченню

конституційних гарантій на ефективний судовий захист в адміністративних
справах у зв’язку із переглядом рішень у справах про адміністративні
правопорушення, а й забезпеченню вищенаведених гарантій у всіх категоріях
адміністративних справ.
Зроблено висновок, що КАС України не вимагає обов’язкової участі
відповідача на судовому засіданні. Зазначено, що велика кількість помилок
допущених в справах про адміністративні правопорушення й як наслідок
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велика кількість позовів до адміністративних судів щодо перегляду рішень у
вищенаведеній категорій справ свідчить про необхідність особистої участі
суб’єктів владних повноважень під час перегляду адміністративними судами
рішень у таких справах. Вищенаведене забезпечувало б врахування
допущених суб’єктами владних повноважень помилок при прийнятті ними
рішень у справах про адміністративні правопорушення, що безумовно
сприяло б недопущення ухвалення ними в подальшому незаконного рішення,
а отже й зменшило б випадки незаконного та не обґрунтованого порушення
прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб. При цьому не
викликає сумніву, що питання щодо обов’язковості особистої участі
відповідача (суб’єкта владних повноважень), в тому числі в адміністративних
справах щодо перегляду його рішень у справах про адміністративні
правопорушення необхідно вирішувати під час проведення підготовчого
провадження, так як це в повній мірі відповідала б процесуальній меті даної
стадії адміністративного процесу – вжиття адміністративним судом заходів
задля всебічного та об’єктивного розгляду та вирішення справи в одному
судовому засіданні протягом розумного строку. Звичайно, вищенаведене є
актуальним у випадку, якщо відповідач (суб’єкт владних повноважень)
заперечує проти адміністративного позову. Отже, п. 2 ч. 1 ст. 110 КАС
України потребує змін. Так, до вищенаведеної процесуальної норми
необхідно додати положення, відповідно до якого суддя повинен прийняти
рішення про обов’язкову особисту участь відповідача – суб’єкта владних
повноважень у судовому засіданні у випадку якщо він заперечує проти
адміністративного позову.
Акцентовано увагу, що процесуальне законодавство не встановлює
обмежень

щодо

процесуальних

дій,

які

може

вчинити

суддя

адміністративного суду задля належного проведення стадії підготовки справи
досудового розгляду. За наслідками підготовчого провадження суд, у разі
відсутності процесуальних перешкод, постановляє ухвалу про закінчення
підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду. З
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огляду на вищенаведене, ч. 4 ст. 128 КАС України, що визначає наслідки
неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі потребує змін
в частині того, що в разі неприбуття відповідача-суб’єкта владних
повноважень, якщо він заперечує проти адміністративного позову, належним
чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних
причин і без заявленя ним клопотання щодо участі в судовому засіданні в
режимі відеоконференції розгляд справи відкладатися. При цьому задля
недопущення

порушень

відповідачем-суб’єктом

владних

повноважень

вищенаведеного процесуального правила, ст. 128 КАС України необхідно
доповнити новою частиною, яка б встановлювала, що в разі повторного
неприбуття відповідача-суб’єкта владних повноважень, який заперечує проти
адміністративного позову, та якого належним чином повідомленого про дату,
час і місце судового розгляду, без поважних причин, якщо від нього не
надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, суд задовольняє
вимоги, заявлені в адміністративному позові.
До

необов’язкових

стадій

перегляду

рішень

у

справах

про

адміністративні правопорушення адміністративними судами віднесено
перегляд рішень у вищенаведений категорії адміністративних справ за
нововиявленими обставинами, а також їх перегляд Верховним Судом
України.
Обґрунтовано необхідність в ч. 1 ст. 251 визначити, що особа може
відмовитись від заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими
обставинами на будь-якій частині даної стадії. Вищенаведене сприяло б
вдосконаленню процесуального статусу осіб, які беруть участь у справі, в
тому числі відповідача в справах про перегляд судових рішень у справах про
адміністративні правопорушення, в частині чіткої законодавчої регламентації
обсягу їхніх повноважень на даній стадії.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукового завдання − визначення особливостей правового статусу відповідача
під час перегляду рішень у справ про адміністративні правопорушення
адміністративними

судами.

У

результаті

проведеного

дослідження

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на
досягнення зазначеного завдання.
1.

Під правовим статусом відповідача в адміністративному процесі

запропоновано розуміти закріплені на нормативно-правовому рівні та
забезпечувальні
відповідальність,

державою
що

права

настає

за

та

обов’язки,

порушення

а

також

правил

юридичну

провадження

в

адміністративних справах, що в своєї сукупності характеризують відповідну
особу як відповідача по конкретній справі адміністративної юрисдикції.
Доведено, що структура правового статусу особу, в тому числі правового
статусу відповідача в адміністративному процесі, являє собою сукупність
елементів, взаємозв’язок яких й надає особі відповідного правового статусу.
2.

Наголошено, що набуття правового статусу відповідача в

адміністративному процесі можливо, якщо він володіє адміністративною
процесуальною
адміністративної

правосуб’єктністю,
процесуальної

що

являє

правоздатності

собою
–

сукупність

здатності

мати

процесуальні права й обов’язки, а також адміністративної процесуальної
дієздатності – здатності самостійно й усвідомлено такими правами й
обов’язками розпоряджатися.
3.

Під процесуальними гарантіями відповідача під час перегляду

рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними
судами запропоновано розуміти визначені на нормативно-правовому рівні
конкретні засоби, за допомогою яких забезпечується реалізація його прав та
обов’язків.

Використання

відповідачем

наданих

йому

національним

законодавством процесуальних гарантій під час перегляду рішень у справах
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про адміністративні правопорушення адміністративними судами надасть
йому можливість не тільки більш ефективно відстоювати свої права, свободи
та

інтереси

при

розгляді

та

вирішенні

вищенаведеної

категорії

адміністративних справ, а й сприятиме забезпеченню та посиленню
законності в сфері публічних правовідносин взагалі.
4.

Доведено, що суб’єктами, які в перспективі можуть набути

статусу відповідача під час перегляду адміністративними судами рішень у
справах про адміністративні правопорушення виступають посадові особи
органів, які відповідно до чинного законодавства України наділені
повноваженнями розглядати та вирішувати справи про адміністративні
правопорушення: адміністративні комісії, виконавчі комітети органів
місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади. При цьому
вищенаведені суб’єкти повинні підпадати під визначення “суб’єкт владних
повноважень”, що міститься в КАС України, а саме виконувати владні
управлінські функції. Правовими засади, на основі яких вищенаведені
суб’єкти здійснюють свою діяльність, в тому числі пов’язану із розглядом і
вирішенням справ про адміністративні правопорушення, а також на основі
яких вони можуть залучатися в якості відповідача в адміністративному
процесі є: Конституція України, ратифіковані

міжнародні договори,

кодифіковані нормативно-правові акти (КАС України та КпАП України),
закони України та підзаконні нормативно-правові акти.
5.
перегляду

Під принципами реалізації правового статусу відповідача під час
рішень

адміністративними

у

справ

судами

про

адміністративні

запропоновано

розуміти

правопорушення
закріплені

на

нормативно-правовому рівні основні, керівні начала, на яких базується
реалізація

вищенаведеного

правового

статусу

під

час

проведення

адміністративного процесу в зазначеній категорії адміністративних справ.
Окремо акцентовано на той факт, що принципи реалізації правового статусу
відповідача під час перегляду рішень у справ про адміністративні
правопорушення адміністративними судами повинні бути виконанні та
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дотриманні при будь-яких обставинах на будь-якій стадії розвитку
адміністративно-процесуальних правовідносин, так як у протилежному
випадку будуть прийняті незаконні та необґрунтовані судові рішення.
Вищенаведена ситуація є вкрай неприпустимою особливо зважаючи на
відсутність принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження
судових рішень в адміністративних справах, пов’язаних з переглядом рішень
у справах про адміністративні правопорушення.
6.
перегляду

Під формами реалізації правового статусу відповідача під час
рішень

адміністративними

у

справ

судами

про

адміністративні

запропоновано

розуміти

правопорушення
зовнішній

вираз

вищенаведеного правого статусу. При цьому до форм реалізації відповідача у
вищенаведеній категорії адміністративних справ слід віднести: процесуальне
представництво; процесуальне правонаступництво, а також процесуальну
співучасть.
7.

Наголошено,

що

не

викликає

сумніву,

питання

щодо

обов’язковості особистої участі відповідача (суб’єкта владних повноважень),
в тому числі в адміністративних справах щодо перегляду його рішень у
справах про адміністративні правопорушення необхідно вирішувати під час
проведення підготовчого провадження, так як це в повній мірі відповідала б
процесуальній меті даної стадії адміністративного процесу – вжиття
адміністративним судом заходів задля всебічного та об’єктивного розгляду
та вирішення справи в одному судовому засіданні протягом розумного
строку. Звичайно, вищенаведене є актуальним у випадку, якщо відповідач
(суб’єкт владних повноважень) заперечує проти адміністративного позову.
Отже, п. 2 ч. 1 ст. 110 КАС України потребує змін. Так, до вищенаведеної
процесуальної норми необхідно додати положення, відповідно до якого
суддя повинен прийняти рішення про обов’язкову особисту участь
відповідача – суб’єкта владних повноважень у судовому засіданні у випадку
якщо він заперечує проти адміністративного позову.
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8.

Акцентовано

увагу,

що

процесуальне

законодавство

не

встановлює обмежень щодо процесуальних дій, які може вчинити суддя
адміністративного суду задля належного проведення стадії підготовки справи
досудового розгляду. За наслідками підготовчого провадження суд, у разі
відсутності процесуальних перешкод, постановляє ухвалу про закінчення
підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду. З
огляду на вищенаведене, ч. 4 ст. 128 КАС України, що визначає наслідки
неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі потребує змін
в частині того, що в разі неприбуття відповідача-суб’єкта владних
повноважень, якщо він заперечує проти адміністративного позову, належним
чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних
причин і без заявленя ним клопотання щодо участі в судовому засіданні в
режимі відеоконференції розгляд справи відкладатися. При цьому задля
недопущення

порушень

відповідачем-суб’єктом

владних

повноважень

вищенаведеного процесуального правила, ст. 128 КАС України необхідно
доповнити новою частиною, яка б встановлювала, що в разі повторного
неприбуття відповідача-суб’єкта владних повноважень, який заперечує проти
адміністративного позову, та якого належним чином повідомленого про дату,
час і місце судового розгляду, без поважних причин, якщо від нього не
надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, суд задовольняє
вимоги, заявлені в адміністративному позові.
9.

До необов’язкових стадій перегляду рішень у справах про

адміністративні правопорушення адміністративними судами віднесено
перегляд рішень у вищенаведений категорії адміністративних справ за
нововиявленими обставинами, а також їх перегляд Верховним Судом
України.
10.

Обґрунтовано необхідність в ч. 1 ст. 251 визначити, що особа

може відмовитись від заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими
обставинами на будь-якій частині даної стадії. Вищенаведене сприяло б
вдосконаленню процесуального статусу осіб, які беруть участь у справі, в
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тому числі відповідача в справах про перегляд судових рішень у справах про
адміністративні правопорушення, в частині чіткої законодавчої регламентації
обсягу їхніх повноважень на даній стадії.
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