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Адміністративний процес
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Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

Анотація

У Підручнику викладено повний зміст сучасного адміністративного процесу
України, пропонуються його історія, зміст, форми (провадження), інші поняття,
категорії, інститути: передумови захисту в адміністративному процесі прав,
свобод, інтересів, процесуальний розсуд, адміністративна юрисдикція і
підсудність адміністративних справ.
Охарактеризовано види й особливості учасників адміністративної справи і
процесу, Описано такі процесуальні інститути, як строки, судові витрати,
судові виклики і повідомлення, докази і доказування, процесуальний примус.
Розкрито особливості провадження в адміністративному суді першої інстанції;
надано оцінку сутності перегляду рішень адміністративних судів, інших стадій
адміністративного процесу.
Друге видання зміненого, доповненого і переробленого Підручника,
доповнено описанням процесуальних помилок, сутності тактики й стратегії в
адміністративному процесі, розкриттям психолого-етичного виміру
процесуальної поведінки учасників адміністративної справи. Обґрунтовано
передумови захисту суб'єктивних прав, свобод, інтересів, процесуальні
перешкоди стадій адміністративного процесу.
Видання розраховане на студентів, викладачів, науковців.
Стане у нагоді юристам-практикам, адвокатам, суддям, працівникам апаратів
судів, органів державної влади, державних органів, державних, комунальних
підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, органів
влади Автономної Республіки Крим, інших суб'єктів владних повноважень.
Виклад Підручника станом на 01 травня 2021 року.

ЗМІСТ
ДО ЧИТАЧА ..................................................................................................................... 21
ПЕРЕДНЄ СЛОВО ............................................................................................................ 24
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА .................................................................................................... 29
РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ .................................................................................... 29
§ 1.

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ІСТОРИЧНИХ ВІХ НАЦІОНАЛЬНОГО
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ .......................................................................... 29
1.1. Зародження судівництва у Руській Державі ........................................................ 34
1.1.1. Київська Русь (Київська Держава) .................................................................... 34
1.1.2. Галицько-Волинське князівство (Руське королівство) ......................................... 37
1.2. Формування судівництва на Українських землях Великого князівства
Литовського, Королівства Польського і Речі Посполитої .................................... 37
1.3. Адміністративний процес на Українських землях у XVI–XVIII ст.ст. ................... 40
1.3.1. Запорозька Січ ...................................................................................................... 40
1.3.2. Українська Гетьманська Держава (Гетьманська Україна, Військо Запорозьке) .... 43
1.4. Адміністративний процес України часів її перебування у складі
Австрійської, Австро–Угорської та Російської імперій .................................... 46
1.4.1. Австрія, Австро–Угорщина .................................................................................... 46
1.4.2. Російська імперія .................................................................................................. 48
1.5. Адміністративний процес доби Української революції 1917–1920 р.р. .............. 51
1.5.1. Українська Народна Республіка доби Української Центральної Ради ................ 52
1.5.2. Українська держава Гетьмана Павла Скоропадського ...................................... 53
1.5.3. Директорія Української Народної Республіки ....................................................... 56
1.5.4. Кримський півострів (Кримська народна республіка) .................................... 58
1.5.5. Кубанська Народна Республіка (Малиновий Клин) ............................................... 59
1.5.6. Українська Держава. Західно–Українська Народна Республіка ............................ 61
1.6. Галицька держава 1921 року ................................................................................ 66
1.7. Адміністративно–процесуальне вчення Української Народної Республіки
у вигнанні (екзилі) 1921–1990 р.р. ....................................................................... 67
1.8. Адміністративний процес Карпатської України (Підкарпатська Русь) ............ 75
1.9. Проєкт конституції професора О. О. Ейхельмана і адміністративна юстиція ......... 77
1.10. Проєкт конституції професора С. С. Дністрянського і судова влада ................... 78
1.11. Вчення про адміністративне право і процес у працях Ю. Л. Панейка ..................... 79
1.12. Адміністративний процес доби радянського загарбання України
й комуністичного тоталітарного режиму на її територіях .............................. 82
1.12.1. Адміністративний процес 1920–1960 років .......................................................... 83
1.12.2. Адміністративний процес 1960–1990 років ............................................................ 88
1.13. Адміністративний процес незалежної України ...................................................... 93
1.13.1. Становлення адміністративного процесу України у 1990–2005 роках ................ 94
3

ЗМІСТ

1.13.2. Розвиток адміністративного процесу України з 2005 року ................................. 99
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО–ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ ........................................................................ 103
§ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ..................................................................................... 103
2.1. Сутність юридичного процесу. Адміністративний (судовий) процес .................. 103
2.1.1. Адміністративне судочинство, адміністративний процес, адміністративне
процесуальне право .......................................................................................... 114
2.1.2. Співвідношення адміністративного процесу і адміністративного права .......... 119
2.1.3. Джерела адміністративного процесу ................................................................ 129
2.2. Методологічні засади адміністративного процесу .......................................... 132
2.2.1. Наука адміністративного процесу ................................................................... 132
2.2.2. Адміністративний процес як система. Системний аналіз
в адміністративному процесі ........................................................................... 134
2.2.3. Методи і методологія в адміністративному процесі ........................................... 141
2.2.4. Тлумачення і правозастосування в адміністративному процесі:
зміст, правила, методологія, особливості ......................................................... 144
2.3. Принципи адміністративного процесу ............................................................. 154
2.3.1. Поняття та види принципів адміністративного процесу .................................... 156
2.3.2. Формалізовані принципи ................................................................................... 158
2.3.2.1. Верховенство права .................................................................................... 159
2.3.2.2. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом ................. 163
2.3.2.3. Гласність і відкритість судового (адміністративного) процесу
та його повне фіксування технічними засобами ............................................... 163
2.3.2.4. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування
всіх обставин у справі ..................................................................................... 165
2.3.2.5. Обов’язковість судового рішення .................................................................. 167
2.3.2.6. Забезпечення права на апеляційний перегляд справи ................................. 169
2.3.2.7. Забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення
у випадках, визначених законом ..................................................................... 170
2.3.2.8. Розумність строків розгляду справи судом ............................................ 171
2.3.2.9. Неприпустимість зловживання процесуальними правами ...................... 171
2.3.2.10. Відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб,
на користь яких ухвалене судове рішення ..................................................... 173
2.3.2.11. Мова судочинства та діловодства в адміністративних судах ...................... 174
2.3.3. Неформалізовані принципи .............................................................................. 175
2.3.3.1. Принцип очевидної раціональності/доцільності ........................................... 176
2.3.3.2. Принцип процесуальної економії .................................................................. 176
2.3.3.3. Принцип пропорційності ............................................................................... 177
2.3.3.4. Принцип незворотності дії норм права ....................................................... 178
2.4. Зміст і форми (провадження) адміністративного процесу ............................... 178
2.4.1. Стадії адміністративного процесу .................................................................... 181
2.4.1.1. Провадження в адміністративному суді першої інстанції ............................ 187
2.4.1.1.1. Відкриття провадження в адміністративній справі ................................. 188
2.4.1.1.2. Підготовче провадження (підготовка адміністративної справи
до судового розгляду) ...................................................................................... 192
2.4.1.1.3. Врегулювання спору за участю судді ...................................................... 195
2.4.1.1.4. Розгляд адміністративної справи по суті ................................................. 196
4

ЗМІСТ

2.4.1.1.4.1. Відкриття судового засідання ................................................................ 197
2.4.1.1.4.2. Підготовча частина розгляду адміністративної справи по суті ................. 197
2.4.1.1.4.3. З’ясування обставин справи та дослідження доказів ........................... 198
2.4.1.1.4.4. Судові дебати ......................................................................................... 198
2.4.1.1.4.5. Ухвалення і проголошення судового рішення .......................................... 200
2.4.1.2. Перегляд судових рішень ............................................................................. 201
2.4.1.2.1. Апеляційне провадження .......................................................................... 201
2.4.1.2.2. Касаційне провадження .......................................................................... 202
2.4.1.2.3. Перегляд судових рішень за нововиявленими
або виключними обставинами ........................................................................ 203
2.4.1.3. Виконання судових рішень в адміністративних справах
(виконавче провадження) ................................................................................. 204
2.4.1.4. Відновлення втраченого судового провадження ........................................ 205
2.4.2. Парастадії: сутність, види, зміст, особливості ..................................................... 206
2.4.3. Адміністративні справи в адміністративному процесі ........................................ 207
2.4.3.1. Види адміністративних справ ....................................................................... 213
2.4.3.1.1. Адміністративна справа незначної складності (малозначна справа) ......... 213
2.4.3.1.2. Складна адміністративна справа ............................................................ 215
2.4.3.1.3. Термінова адміністративна справа .......................................................... 217
2.4.3.1.4. Типова адміністративна справа ................................................................ 219
2.4.3.1.5. Зразкова адміністративна справа ........................................................... 220
2.4.4. Форми адміністративного судочинства (адміністративного процесу) ............. 221
2.4.4.1. Загальне позовне провадження .................................................................. 227
2.4.4.1.1. Розгляд і вирішення адміністративної справи
у судовому засіданні ......................................................................................... 229
2.4.4.1.2. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції ........................ 230
2.4.4.1.3. Письмове провадження .......................................................................... 231
2.4.4.2. Спрощене позовне провадження ................................................................ 231
2.4.4.2.1. Розгляд і вирішення адміністративної справи у судовому засіданні ....... 234
2.4.4.2.2. Участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції ........................ 236
2.4.4.2.3. Письмове провадження .......................................................................... 236
2.5. Помилки в адміністративному процесі ............................................................. 237
2.5.1. Сутність помилок ............................................................................................... 237
2.5.2. Види помилок ..................................................................................................... 238
2.5.3. Наслідки допущення помилок ........................................................................... 239
2.5.4. Способи подолання помилок ............................................................................ 240
2.6. Тактика і стратегія в адміністративному процесі ............................................ 241
2.6.1. Сутність процесуальної тактики і стратегії ........................................................ 242
2.6.2. Види процесуальної тактики і стратегії ............................................................... 248
2.6.3. Тактика і стратегія позивача ............................................................................... 249
2.6.4. Тактика і стратегія відповідача .......................................................................... 252
2.6.5. Тактика і стратегія третіх осіб ............................................................................. 254
2.6.5.1. Тактика і стратегія третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги
щодо предмета спору .................................................................................... 254
2.6.5.2. Тактика і стратегія третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог щодо предмета спору ........................................................................... 255
2.6.6. Тактика і стратегія органів та осіб, яким законом надано право
звертатися до суду в інтересах інших осіб ........................................................ 257
5

ЗМІСТ

2.7.

Психолого–етичний вимір процесуальної поведінки учасників
адміністративної справи та їхніх представників ............................................ 258

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ............................... 264
§ 3.
3.1.
3.2.
3.3.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ....................................................................... 264
Передумови забезпечення єдності судової практики ...................................... 265
Інструменти забезпечення єдності судової практики ..................................... 266
Система і системний аналіз у забезпеченні єдності судової практики ........... 267

§ 4.

ПЕРЕДУМОВИ ЗАХИСТУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ПРАВ,
СВОБОД, ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНО–ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ... 268
4.1. Передумови захисту в адміністративному процесі прав, свобод, інтересів
учасників адміністративно–правових відносин: сутність, особливості
та значення ........................................................................................................ 268
4.1.1. Факт порушення суб’єктивних прав, свобод, інтересів ........................................ 278
4.1.2. Перебування субʼєкта в адміністративно–правових відносинах із субʼєктом
владних повноважень (носієм публічних повноважень) ................................ 282
4.1.3. Адміністративно–правова природа спірних понять (категорій),
на які поширюється юрисдикція адміністративних судів ............................. 283
4.1.4. Наявність права на звернення до адміністративного суду ............................ 286
4.1.5. Позивачеві належить право адміністративно–правової вимоги ...................... 288
4.1.6. Наявність критеріїв адміністративної юрисдикції ............................................ 290
4.1.7. Дотримання правил предметної, інстанційної і територіальної
підсудності (юрисдикції) .................................................................................... 293
4.1.8. Дотримання строку звернення до адміністративного суду .............................. 296
4.1.9. Наявність підстав та межі втручання адміністративного суду
в адміністративний розсуду .............................................................................. 298
4.1.10. Відповідність способу судового захисту процесуальному розсуду
адміністративного суду ..................................................................................... 300
4.1.11. Судова практика вирішення адміністративно–правових спорів
(преюдиційність судових рішень) ...................................................................... 302
4.2. Наслідки відсутності передумов захисту в адміністративному процесі прав,
свобод, інтересів учасників адміністративно–правових відносин .................... 304
§ 5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ РОЗСУД АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ .................................... 305
Сутність процесуального розсуду ..................................................................... 307
Критерії процесуального розсуду ..................................................................... 311
Фактичні обставини адміністративної справи .................................................. 314
Норма права. Принцип законності ..................................................................... 316
Позовна заява, заява про зміну предмета або підстав позову, збільшення
або зменшення розміру позовних вимог, зустрічний позов ............................ 321
5.2.4. Апеляційна скарга, доповнення, зміна, відкликання апеляційної скарги
чи відмова від неї, приєднання до апеляційної скарги ...................................... 325
5.2.5. Касаційна скарга, доповнення, зміна, відкликання касаційної
скарги чи відмова від неї, приєднання до касаційної скарги ............................ 326
5.2.6. Реалізація процесуальних повноважень учасниками
адміністративної справи, адміністративного процесу ......................................... 328
6

ЗМІСТ

5.2.7. Процесуальна бездіяльність сторін, третіх осіб, їх представників,
інших учасників адміністративного процесу ...................................................... 331
5.2.8. Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі .................................. 334
5.2.9. Судове тлумачення. Судова практика. Судовий прецедент ............................. 335
5.3. «Антикритерії» процесуального розсуду ........................................................... 338
5.4. Сутність, підстави та межі втручання адміністративного суду
в адміністративний розсуд ............................................................................... 340
5.5. Принципи втручання адміністративного суду в розсуд
субʼєкта владних повноважень .......................................................................... 345
5.6. Види процесуального розсуду ........................................................................... 346
5.6.1. «Організаційний» процесуальний розсуд адміністративного суду .................... 349
5.6.2. Процесуальний розсуд адміністративного суду щодо суті
адміністративного спору .................................................................................... 350
5.6.2.1. Процесуальний розсуд місцевого адміністративного суду
(місцевого загального суду як адміністративного суду та окружного
адміністративного суду) щодо суті адміністративного спору ............................ 352
5.6.2.2. Процесуальний розсуд апеляційного адміністративного суду щодо суті
адміністративного спору ................................................................................. 354
5.6.2.3. Процесуальний розсуд Касаційного адміністративного суду
Верховного Суду щодо суті адміністративного спору ........................................ 356
5.6.2.4. Процесуальний розсуд Великої Палати Верховного Суду
щодо суті адміністративного спору ................................................................... 360
§ 6.
6.1.
6.2.
6.3.

АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ .................................................................... 362
Природа адміністративної юрисдикції .............................................................. 363
Сутність і призначення адміністративної юрисдикції ....................................... 368
Відмежування адміністративної юрисдикції від інших видів
судової юрисдикції ............................................................................................ 372
6.4. Винятки з правила про адміністративну юрисдикцію ..................................... 376
6.5. Критерії адміністративної юрисдикції .............................................................. 378
6.5.1. Публічно–правові (адміністративно–правові) відносини ................................. 381
6.5.1.1. Ознаки публічно–правових відносин ......................................................... 385
6.5.1.2. Види публічно–правових (адміністративно–правових) відносин ................ 389
6.5.2. Рішення, дії, бездіяльність субʼєктів владних повноважень
або виконання носіями публічних повноважень обовʼязків,
передбачених законодавством ......................................................................... 397
6.5.2.1. Огляд рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень,
які оскаржуються до адміністративного суду .................................................... 401
6.5.3. Присутність у спірних правовідносинах субʼєкта владних повноважень,
субʼєкта делегованих повноважень або носія публічних
(адміністративних) повноважень ........................................................................ 412
6.5.3.1. Публічна влада і суб’єкт владних повноважень .......................................... 422
6.5.3.2. Публічне уповноваження на здійснення компетенції суб’єкта
владних повноважень: сутність, особливості, види .......................................... 426
6.5.3.3. Адміністративне посередництво ............................................................... 430
6.5.4. Здійснення субʼєктом адміністративного повноваження, спір
про право чи обовʼязок у сфері публічного адміністрування ............................ 431
7

ЗМІСТ

6.5.5. Законодавство, яке закріплює повноваження субʼєктів у сфері
публічного адміністрування (адміністративне законодавство
чи адміністративна норма, якими врегульовано спірні правовідносини) ....... 435
6.6. Процесуальна реалізація адміністративної юрисдикції .................................... 439
6.7. Наслідки відсутності адміністративної юрисдикції (критерію/
критеріїв адміністративної юрисдикції) .......................................................... 453
§ 7.
7.1.
7.2.

ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ ....................................................... 455
Поняття та призначення підсудності адміністративних справ .......................... 457
Загальні критерії підсудності адміністративних справ
і послідовність їх урахування ......................................................................... 458
7.3. Процесуальна реалізація підсудності адміністративних справ .................. 463
7.4. Види підсудності адміністративних справ ....................................................... 466
7.4.1. Предметна юрисдикція (підсудність) адміністративних судів ........................ 467
7.4.2. Підсудність пов’язаних між собою вимог ........................................................ 468
7.4.3. Інстанційна юрисдикція (підсудність) ................................................................ 469
7.4.4. Територіальна юрисдикція (підсудність) ............................................................ 470
7.4.4.1. Підсудність справ за вибором позивача ................................................... 472
7.4.5. Виключна підсудність ......................................................................................... 473
7.4.6. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя .................................. 477
7.5. Наслідки недотримання правил підсудності адміністративних справ ............ 479
7.5.1. Передача адміністративної справи з одного адміністративного
суду до іншого .................................................................................................. 480
7.5.2. Оскарження, перегляд і скасування судових рішень ......................................... 482
§ 8. АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ................................................................................ 483
8.1. Поняття адміністративного суду. Суд ............................................................. 484
8.1.1. Адміністративні суди, уповноважені розглядати і вирішувати
адміністративні справи ..................................................................................... 486
8.1.1.1. Місцеві загальні суди як адміністративні суди ........................................... 487
8.1.1.2. Окружні адміністративні суди ...................................................................... 489
8.1.1.3. Апеляційні адміністративні суди ................................................................. 490
8.1.1.4. Касаційний адміністративний суд .............................................................. 491
8.1.1.5. Велика Палата Верховного Суду ............................................................... 492
8.2. Склад адміністративного суду ......................................................................... 494
8.2.1. Визначення судді або колегії суддів .................................................................. 501
8.2.2. Суддя. Суддя–доповідач. Головуючий. Головуючий у судовому засіданні ........ 502
8.2.3. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово ..................... 504
8.2.4. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів ............................ 505
8.3. Відвід (самовідвід) судді (колегії суддів, суддям з колегії) .............................. 507
8.3.1. Поняття відводу (самовідводу) судді (колегії суддів, суддям з колегії) ............... 508
8.3.2. Підстави відводу (самовідводу) судді (колегії суддів, суддям з колегії) ............... 509
8.3.3. Заборони щодо участі судді у розгляді адміністративної справи .................... 511
8.3.4. Заява про відвід (самовідвід) судді (колегії суддів, суддям з колегії) ............... 511
8.3.5. Порядок вирішення відводу (самовідводу) судді
(колегії суддів, суддям з колегії) ...................................................................... 513
8.3.6. Наслідки відводу (самовідводу) судді (колегії суддів, суддям з колегії) ........... 514
8

ЗМІСТ

§ 9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.

УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО (СУДОВОГО) ПРОЦЕСУ ................................ 515
Класифікація учасників адміністративного процесу ........................................ 517
Учасники адміністративної справи .................................................................... 518
Представники ..................................................................................................... 519
Інші учасники адміністративного процесу .......................................................... 520
Суб’єкти, які не були учасниками адміністративного процесу,
але долучаються до нього ................................................................................ 522

§ 10. СТОРОНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ..................................................... 524
10.1. Поняття і ознаки сторін .................................................................................... 525
10.1.1. Позивач .............................................................................................................. 527
10.1.1.1. Повноваження позивача ........................................................................... 533
10.1.2. Відповідач .......................................................................................................... 535
10.1.2.1. Повноваження відповідача ...................................................................... 542
10.1.2.2. Процесуальні способи захисту прав, свобод, і
нтересів відповідача ........................................................................................ 543
10.1.2.2.1. Відзив на позовну заяву .......................................................................... 544
10.1.2.2.2. Заперечення: поняття та види ................................................................. 547
10.1.2.2.3. Зустрічний адміністративний позов ....................................................... 549
10.1.3. Примирення сторін ............................................................................................. 551
10.2. Процесуальна співучасть сторін ....................................................................... 553
10.2.1. Поняття та ознаки процесуальної співучасті сторін .......................................... 556
10.2.2. Види процесуальної співучасті сторін ............................................................... 557
10.2.3. Повноваження співучасників–сторін ................................................................. 559
10.2.4. Реалізація процесуальної співучасті сторін ....................................................... 560
10.3. Неналежна сторона ............................................................................................. 562
10.3.1. Неналежний позивач .......................................................................................... 564
10.3.1.1. Заміна неналежного позивача: сутність та послідовність ........................ 565
10.3.2. Неналежний відповідач ..................................................................................... 568
10.3.2.1. Заміна неналежного відповідача: сутність та послідовність ....................... 568
10.4. Процесуальне правонаступництво сторін ........................................................ 570
10.4.1. Огляд правонаступництва у публічному праві згідно з німецьким правом .... 573
10.4.2. Особливості та поняття процесуального правонаступництва сторін ............... 583
10.4.3. Види процесуального правонаступництва сторін ............................................. 586
10.4.4. Процедура реалізації процесуального правонаступництва сторін ................... 588
§ 11. ТРЕТІ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ............................................. 591
11.1. Сутність та особливості третіх осіб .................................................................. 592
11.2. Види третіх осіб ................................................................................................. 598
11.2.1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору .............. 598
11.2.1.1. Особливості третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги
щодо предмета спору та їх участі в адміністративній справі .............................. 599
11.2.1.2. Повноваження третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги
щодо предмета спору ....................................................................................... 602
11.2.2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору ........... 604
11.2.2.1. Особливості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
щодо предмета спору та їх участі в адміністративній справі .......................... 604

9

ЗМІСТ

11.2.2.2. Повноваження третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог щодо предмета спору ............................................................................ 608
11.3. Множинність третіх осіб в адміністративному процесі: поняття та види ....... 609
11.4. Процесуальне правонаступництво третіх осіб ................................................. 611
11.4.1. Особливості та поняття процесуального правонаступництва третіх осіб ........ 613
11.4.2. Види процесуального правонаступництва третіх осіб ...................................... 613
11.4.3. Процедура реалізації процесуального правонаступництва третіх осіб ............. 615
§ 12. ОРГАНИ ТА ОСОБИ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗВЕРТАТИСЯ
ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ В ІНТЕРЕСАХ ІНШИХ ОСІБ .............................. 618
12.1. Класифікація органів та осіб, яким законом надано право звертатися
до адміністративного суду в інтересах інших осіб ............................................. 619
12.2. Підстави звернення органів та осіб до адміністративного суду
в інтересах інших осіб ........................................................................................ 620
12.3. Особливості участі в адміністративному процесі органів та осіб,
яким законом надано право звертатися до адміністративного суду
в інтересах інших осіб ...................................................................................... 623
§ 13. ПРЕДСТАВНИЦТВО В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ................................... 623
13.1. Ознаки та поняття представництва в адміністративному процесі .................. 626
13.2. Види представництва ......................................................................................... 631
13.2.1. Договірне представництво ................................................................................ 633
13.2.2. Законне представництво ................................................................................... 635
13.2.2.1. Батьки ...................................................................................................... 637
13.2.2.2. Усиновлювачі ........................................................................................... 637
13.2.2.3. Опікуни .................................................................................................... 637
13.2.2.4. Інші особи, визначені законом .............................................................. 638
13.2.2.5. Піклувальники ........................................................................................ 639
13.2.3. Представники держави, територіальних громад, юридичних осіб, субʼєктів
владних повноважень ...................................................................................... 640
13.2.4. Представництво у справах, повʼязаних з виборчим процесом
чи процесом референдуму ............................................................................. 642
13.3. Особи, які не можуть бути представниками ................................................... 643
13.4. Повноваження представників в адміністративній справі:
документальне оформлення та зміст .............................................................. 644
13.4.1. Зміст повноважень процесуальних представників ......................................... 644
13.4.2. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право
захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді ................................ 645
13.4.3. Документи, що підтверджують повноваження представників ........................ 647
§ 14. МНОЖИННІСТЬ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ, ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ
Й ІНШИХ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ..................................... 651
14.1. Поняття та ознаки множинності учасників адміністративної справи,
їх представників та інших учасників адміністративного процесу ..................... 653
14.2. Види множинності учасників адміністративної справи, їх представників
та інших учасників адміністративного процесу ............................................... 657
14.3. Процесуальна реалізація множинності учасників адміністративної справи,
їх представників та інших учасників адміністративного процесу ................... 660
10

ЗМІСТ

§ 15.
15.1.
15.2.
15.3.

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СУМІЩЕННЯ ............................................................................. 663
Поняття та ознаки процесуального суміщення .............................................. 665
Види процесуального суміщення .................................................................... 667
Процесуальна реалізація суміщення ............................................................... 668

§ 16. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ РОЗСУД УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ,
ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ,
ІНШИХ СУБʼЄКТІВ ............................................................................................... 670
16.1. Процесуальний розсуд учасників адміністративної справи, органів
та осіб, яким законом надано право звертатися до суду
в інтересах інших осіб ..................................................................................... 674
16.2. Процесуальний розсуд представників учасників адміністративної справи .... 674
16.3. Процесуальний розсуд деяких учасників адміністративного процесу .............. 675
16.4. Процесуальний розсуд інших суб’єктів, які не були учасниками
адміністративного процесу, але долучаються до нього .................................. 677
§ 17. СТРОКИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ..................................................... 679
17.1. Поняття, правові засади та види строків в адміністративному процесі .......... 681
17.2. Строки звернення до адміністративного суду ................................................. 683
17.2.1. Види строків звернення до адміністративного суду ......................................... 685
17.2.2. Загальні строки звернення до адміністративного суду, передбачені
Кодексом адміністративного судочинства України ........................................... 685
17.2.3. Спеціальні строки звернення до адміністративного суду, передбачені
Кодексом адміністративного судочинства України .......................................... 688
17.2.4. Строки звернення до адміністративного суду, передбачені
адміністративним законом ................................................................................ 691
17.2.5. Процесуальні наслідки пропущення строків звернення
до адміністративного суду ................................................................................ 693
17.2.6. Поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду ......... 694
17.3. Процесуальні строки .......................................................................................... 697
17.3.1. Сутність процесуальних строків ......................................................................... 697
17.3.2. Обчислення процесуального строку .................................................................. 701
17.3.3. Види процесуальних строків .............................................................................. 704
17.3.3.1. Процесуальні строки, встановлені законом ............................................... 706
17.3.3.2. Процесуальні строки, встановлені судом ................................................ 710
17.3.3.3. Процесуальні строки розгляду і вирішення адміністративної
справи в адміністративному суді першої інстанції ............................................ 713
17.3.3.4. Процесуальні строки апеляційного провадження ..................................... 718
17.3.3.5. Процесуальні строки касаційного провадження ........................................ 719
17.3.3.6. Процесуальні строки проваджень у Великій Палаті Верховного Суду ........ 721
17.3.3.7. Процесуальні строки перегляду судових рішень за нововиявленими
або виключними обставинами ...................................................................... 722
17.3.3.8. Процесуальні строки виконання судових рішень
в адміністративних справах ........................................................................... 723
17.3.3.9. Процесуальні строки відновлення втраченого судового
провадження ..................................................................................................... 727
17.3.4. Процесуальні наслідки пропущення процесуальних строків .............................. 728
11

ЗМІСТ

§ 18. СУДОВІ ВИТРАТИ ................................................................................................ 730
18.1. Поняття та види судових витрат ........................................................................ 732
18.1.1. Судовий збір ....................................................................................................... 733
18.1.2. Витрати, повʼязані з розглядом адміністративної справи .............................. 737
18.1.2.1. Витрати на професійну правничу допомогу ............................................. 737
18.1.2.2. Витрати сторін та їхніх представників, що повʼязані із прибуттям до суду .. 741
18.1.2.3. Витрати, повʼязані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів,
експертів та проведенням експертиз ............................................................ 744
18.1.2.4. Витрати, повʼязані з витребуванням доказів, проведенням огляду
доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням
інших процесуальних дій або підготовкою справи до розгляду ........................ 745
18.2. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати,
відстрочення та розстрочення судових витрат .............................................. 748
18.3. Попередня оплата судових витрат .................................................................... 748
18.4. Розподіл судових витрат ................................................................................... 750
18.5. Повернення судового збору .............................................................................. 752
18.6. Процесуальна реалізація судових витрат ......................................................... 755
§ 19. СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ ................................................................. 759
19.1. Повістка про виклик ........................................................................................ 761
19.2. Повістка–повідомлення .................................................................................... 764
19.3. Вручення повістки ............................................................................................ 766
19.4. Альтернативні способи виклику ..................................................................... 769
19.4.1. Надсилання тексту повістки про виклик (повідомлення) електронною
поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою ... 770
19.4.2. Виклик (повідомлення) відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання
(перебування) яких невідоме ........................................................................... 771
19.5. Особливості повідомлення учасників справи про дату, час та місце розгляду
термінових адміністративних справ ................................................................ 772
19.6. Процесуальні наслідки судових викликів і повідомлень .............................. 773
§ 20. ФІКСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ................................................. 776
20.1. Фіксування судового засідання технічними засобами ................................... 777
20.2. Ведення протоколу судового засідання ........................................................... 779
20.3. Зауваження щодо технічного запису і протоколу судового засідання ........... 780
20.4. Відтворення та копіювання технічного запису судового засідання ............... 781
20.5. Складення і зміст протоколу про вчинення окремої процесуальної дії .......... 782
20.5.1. Зауваження до протоколу вчинення окремої процесуальної дії ........................ 783
§ 21. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ .........................
21.1. Докази ...............................................................................................................
21.1.1. Поняття і ознаки доказів ................................................................................
21.1.2. Вимоги, яким мають відповідати докази ..........................................................
21.1.3. Види доказів .....................................................................................................
21.2. Засоби доказування ..........................................................................................
12

784
785
786
788
790
792

ЗМІСТ

21.2.1. Письмові докази ................................................................................................ 794
21.2.2. Речові докази .................................................................................................... 795
21.2.3. Електронні докази .............................................................................................. 796
21.2.4. Висновки експертів ........................................................................................... 797
21.2.4.1. Призначення і проведення експертизи ..................................................... 799
21.2.4.2. Комісійна експертиза ............................................................................... 801
21.2.4.3. Комплексна експертиза ............................................................................ 802
21.2.4.4. Додаткова і повторна експертизи .......................................................... 803
21.2.4.5. Висновок експерта у галузі права ............................................................ 804
21.2.5. Показання свідків ............................................................................................. 807
21.3. Забезпечення доказів ........................................................................................ 809
21.3.1. Правила забезпечення доказів .......................................................................... 810
21.3.2. Способи забезпечення доказів ......................................................................... 811
21.3.3. Розгляд заяви про забезпечення доказів (процедура забезпечення доказів) .. 811
21.4. Доказування ....................................................................................................... 813
21.4.1. Сутність та зміст доказування ........................................................................... 813
21.4.2. Предмет доказування: сутність і формування ................................................ 816
21.4.3. Суб’єкти доказування ........................................................................................ 821
21.4.4. Обов’язок доказування. Презумпція винуватості суб’єкта
владних повноважень ........................................................................................ 823
21.4.5. Офіційне з’ясування всіх обставин у справі та доказування
в адміністративній справі .................................................................................. 825
21.4.6. Подання, витребування і оцінка доказів ............................................................ 827
21.4.6.1. Подання і витребування доказів ............................................................. 828
21.4.6.2. Оцінка доказів .......................................................................................... 830
21.4.7. Огляд доказів .................................................................................................... 831
21.4.7.1. Огляд доказів за їх місцезнаходженням ............................................... 832
21.4.7.2. Огляд речових доказів, що швидко псуються ...................................... 833
21.4.8. Судові доручення щодо збирання доказів і правової допомоги ...................... 833
21.4.8.1. Виконання судових доручень щодо збирання доказів .............................. 834
21.4.8.2. Звернення адміністративного суду із судовим дорученням про надання
правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу
іноземної держави .......................................................................................... 836
21.4.8.3. Виконання судових доручень закордонними
дипломатичними установами України ............................................................ 838
§ 22. ПРИМУС В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ .....................................................
22.1. Призначення та види заходів процесуального примусу ................................
22.1.1. Попередження і видалення із зали судового засідання ................................
22.1.2. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом ................................
22.1.3. Привід ................................................................................................................
22.1.4. Штраф ................................................................................................................
22.2. Процесуальна реалізація застосування заходів процесуального примусу ....

838
840
840
841
843
844
846

13

ЗМІСТ

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА ................................................................................................... 849
РОЗДІЛ 4. ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ............ 849
§ 23. ПОЗОВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ........................................................ 849
23.1. Право на позов (право на звернення до адміністративного суду) .................. 850
23.1.1. Право фізичних, юридичних осіб на позов ..................................................... 852
23.1.2. Право на позов субʼєктів владних повноважень ........................................ 853
23.2. Пред’явлення (подання) позову .................................................................... 855
23.3. Позов. Позовна заява. Адміністративний позов ........................................ 858
23.3.1. Структура позову (адміністративного позову) ............................................. 860
23.3.1.1. Предмет ................................................................................................. 861
23.3.1.2. Підстава ................................................................................................. 864
23.3.1.3. Зміст ...................................................................................................... 866
23.3.2. Позовна заява: поняття, форма та структура (зміст) ................................. 872
23.4. Види адміністративних позовів ..................................................................... 873
23.4.1. Позов про оскарження ................................................................................... 880
23.4.2. Позов про примушення до виконання зобов’язання ................................... 884
23.4.3. Загальний позов про виконання зобов’язання ............................................... 886
23.4.4. Позов про визнання .......................................................................................... 889
23.4.5. Позов про оскарження нормативних (нормативно–правових) актів ............... 893
23.4.6. Позов про визнання протиправності адміністративного акта ..................... 895
23.4.7. Позови субʼєктів владних повноважень .......................................................... 896
23.4.7.1. Позови (подання) про заборону (обмеження) здійснення фізичною
(юридичною) особою прав, свобод, інтересів .............................................. 897
23.4.7.2. Позови про позбавлення права фізичних (юридичних) осіб ................ 898
23.4.8. Зустрічний позов ............................................................................................... 898
23.4.9. Масовий (груповий) позов ............................................................................... 901
23.4.10. Позов третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору ... 904
§ 24. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПЕРЕШКОДИ РОЗГЛЯДУ І ВИРІШЕННЯ
ПУБЛІЧНО–ПРАВОВОГО СПОРУ (АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ) ....................
24.1. Підстави, ознаки і види процесуальних перешкод ......................................
24.1.1. Залишення позовної заяви без руху ...............................................................
24.1.2. Повернення позовної заяви .............................................................................
24.1.3. Залишення позовної заяви (позову, заяви) без розгляду ................................
24.1.4. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі .......................
24.1.5. Відкладення розгляду адміністративної справи ............................................
24.1.6. Оголошення перерви у судовому засіданні ...................................................
24.1.7. Припинення врегулювання спору за участю судді ......................................
24.1.8. Зупинення провадження в адміністративній справі ....................................
24.1.9. Закриття провадження в адміністративній справі ......................................
24.2. Подолання процесуальних перешкод: сутність і методологія ..................

906
906
910
912
914
917
918
920
922
923
925
927

§ 25. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ ....................... 930
25.1. Єдина судова інформаційно–телекомунікаційна система.
Автоматизований розподіл справ .................................................................... 933
25.2. Перевірка суддею позовної заяви (матеріалів) ............................................. 935

14

ЗМІСТ

25.3. Рішення адміністративного суду за результатами оцінки позовної заяви ...
25.3.1. Залишення позовної заяви без руху ................................................................
25.3.2. Повернення позовної заяви .............................................................................
25.3.3. Залишення позовної заяви без розгляду .....................................................
25.3.4. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі .....................
25.3.5. Відкриття провадження в адміністративній справі ....................................
25.4. Процедура відкриття провадження в адміністративній справі ..................

936
936
937
938
939
939
940

§ 26.
26.1.
26.2.
26.3.

ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ..........................................................................
Завдання і строк підготовчого провадження .................................................
Підготовче засідання: зміст і порядок ........................................................
Судові рішення у підготовчому засіданні ........................................................

942
945
945
947

§ 27.
27.1.
27.2.
27.3.

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО–ПРАВОВОГО СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ .............. 948
Підстави і строк проведення врегулювання спору за участю судді ............. 949
Порядок призначення і проведення врегулювання спору за участю судді ..... 950
Припинення врегулювання спору за участю судді .......................................... 951

§ 28. РОЗГЛЯД АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ ПО СУТІ .............................................. 952
28.1. Зміст стадії розгляду адміністративної справи по суті та її особливості ....... 956
28.2. Розгляд адміністративної справи по суті ........................................................ 962
28.2.1. Відкриття судового засідання ............................................................................ 963
28.2.2. Підготовча частина розгляду адміністративної справи по суті .......................... 964
28.2.3. З’ясування обставин справи та дослідження доказів ...................................... 965
28.2.4. Судові дебати ..................................................................................................... 966
28.2.5. Ухвалення та проголошення судового рішення ............................................... 967
§ 29. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД
ТА ІНТЕРЕСІВ СТОРІН І ТРЕТІХ ОСІБ ................................................................. 968
29.1. Поняття і види процесуальних способів захисту прав та інтересів
сторін і третіх осіб ........................................................................................... 969
29.1.1. Загальні способи процесуального захисту ........................................................ 971
29.1.2. Спеціальні способи процесуального захисту ..................................................... 972
29.1.2.1. Забезпечення позову ................................................................................ 973
29.1.2.2. Позов (позовна заява) ............................................................................. 974
29.1.2.3. Заперечення, відзив на позовну заяву (відзив) ..................................... 975
29.1.2.4. Відповідь на відзив ................................................................................... 978
29.1.2.5. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву ............................. 978
29.1.2.6. Примирення сторін .................................................................................... 979
29.1.2.7. Підготовче провадження ........................................................................... 979
29.1.2.8. Зустрічний позов ...................................................................................... 980
29.1.2.9. Врегулювання публічно–правового спору за участю судді ........................ 980
29.1.2.10. Перегляд судових рішень ........................................................................ 981
29.1.2.11. Виконавче провадження ......................................................................... 981
29.1.2.12. Судовий контроль за виконанням судових рішень
в адміністративних справах ............................................................................. 982

15

ЗМІСТ

29.1.2.13. Заява про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності,
вчинених суб’єктом владних повноважень – відповідачем на виконання
такого рішення суду, або порушення прав позивача .................................... 982
§ 30. СУДОВІ РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ..................................... 983
30.1. Сутність судових рішень ................................................................................... 985
30.2. Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів .... 987
30.2.1. Законність і обґрунтованість ........................................................................... 988
30.2.2. Своєчасність ...................................................................................................... 991
30.2.3. Вмотивованість ................................................................................................. 992
30.2.4. Повнота .............................................................................................................. 993
30.2.5. Безумовність ...................................................................................................... 996
30.2.6. Чіткість ............................................................................................................... 996
30.2.7. Дотримання процесуальної форми ................................................................... 997
30.3. Види судових рішень ........................................................................................ 998
30.3.1. Ухвали ................................................................................................................ 999
30.3.1.1. Види ухвал ............................................................................................... 1000
30.3.1.2. Зміст ухвал .............................................................................................. 1003
30.3.1.3. Окрема ухвала .......................................................................................... 1005
30.3.1.4. Процесуальний порядок постановлення та проголошення ухвал ............ 1006
30.3.1.5. Набрання ухвалою законної сили та її оскарження ................................... 1007
30.3.2. Рішення ............................................................................................................ 1010
30.3.2.1. Види рішень ............................................................................................. 1010
30.3.2.2. Зміст рішень ............................................................................................ 1011
30.3.2.3. Процесуальний порядок ухвалення і проголошення рішення ..................... 1015
30.3.2.4. Набрання рішенням законної сили та його оскарження ...................... 1016
30.3.2.5. Додаткове рішення ................................................................................. 1017
30.3.2.6. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у рішенні .......... 1018
30.3.3. Постанови .......................................................................................................... 1021
30.3.3.1. Види постанов ........................................................................................... 1022
30.3.3.2. Зміст постанов .......................................................................................... 1023
30.3.3.3. Процесуальний порядок прийняття та проголошення постанов ................ 1024
30.3.3.4. Набрання постановою законної сили ........................................................ 1025
30.4. Роз’яснення судового рішення ......................................................................... 1025
РОЗДІЛ 5. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ .................................................................... 1027
§ 31. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ .........................................................................
31.1. Сутність і зміст апеляційного провадження .................................................
31.2. Передумови захисту в адміністративному процесі прав, свобод,
інтересів учасників адміністративно–правових відносин на стадії
апеляційного провадження .............................................................................
31.2.1. Види передумов захисту в адміністративному процесі прав,
свобод, інтересів учасників адміністративно–правових відносин на стадії
апеляційного провадження .............................................................................
31.2.2. Наслідки відсутності передумов захисту в адміністративному процесі прав,
свобод, інтересів учасників адміністративно–правових відносин
на стадії апеляційного провадження .............................................................
16

1030
1030
1034
1034
1035

ЗМІСТ

31.3. Інстанційна юрисдикція (підсудність) апеляційних адміністративних судів ... 1036
31.4. Територіальна юрисдикція (підсудність) апеляційних адміністративних судів 1037
31.5. Право на апеляційне оскарження ...................................................................... 1038
31.6. Апеляційна скарга ............................................................................................. 1038
31.6.1. Форма і зміст ..................................................................................................... 1039
31.6.2. Порядок подання .............................................................................................. 1039
31.7. Процесуальні перешкоди на стадії апеляційного провадження .................... 1040
31.7.1. Залишення апеляційної скарги без руху ........................................................ 1043
31.7.2. Повернення апеляційної скарги ..................................................................... 1045
31.7.3. Залишення апеляційної скарги без розгляду ................................................ 1047
31.7.4. Відмова у відкритті апеляційного провадження ........................................ 1047
31.7.5. Закриття апеляційного провадження ........................................................... 1049
31.7.6. Відкладення апеляційного розгляду адміністративної справи .................... 1051
31.7.7. Оголошення перерви у судовому засіданні ................................................ 1053
31.7.8. Зупинення провадження в адміністративній справі .................................... 1055
31.7.9. Закриття провадження в адміністративній справі ....................................... 1057
31.8. Стадії апеляційного провадження ................................................................. 1059
31.8.1. Відкриття апеляційного провадження ............................................................. 1060
31.8.2. Підготовка адміністративної справи до апеляційного розгляду .................. 1061
31.8.3. Апеляційний розгляд адміністративної справи .............................................. 1061
31.8.3.1. Апеляційний розгляд адміністративної справи у судовому засіданні .... 1062
31.8.3.2. Апеляційний розгляд у порядку письмового провадження ................. 1063
31.8.3.3. Розгляд апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції .............. 1063
31.8.3.4. Особливості апеляційного оскарження судових рішень в окремих
категоріях адміністративних справ ............................................................... 1064
31.9. Повноваження адміністративного суду апеляційної інстанції за наслідками
розгляду апеляційної скарги ............................................................................. 1065
31.10. Судові рішення адміністративного суду апеляційної інстанції ........................ 1067
31.10.1. Ухвали адміністративного суду апеляційної інстанції ................................ 1069
31.10.2. Постанови адміністративного суду апеляційної інстанції ............................ 1071
§ 32. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ........................................................................... 1074
32.1. Сутність і зміст касаційного провадження ..................................................... 1074
32.2. Передумови захисту в адміністративному процесі прав, свобод,
інтересів учасників адміністративно–правових відносин на стадії
касаційного провадження ............................................................................... 1078
32.2.1. Види передумов захисту в адміністративному процесі прав, свобод,
інтересів учасників адміністративно–правових відносин на стадії
касаційного провадження ................................................................................ 1078
32.2.2. Наслідки відсутності передумов захисту в адміністративному процесі прав,
свобод, інтересів учасників адміністративно–правових відносин на стадії
касаційного провадження ................................................................................ 1080
32.3. Інстанційна юрисдикція (підсудність) ............................................................. 1081
32.4. Право на касаційне оскарження ...................................................................... 1081
32.5. Касаційна скарга .............................................................................................. 1083
32.5.1. Форма та зміст ................................................................................................ 1083
17

ЗМІСТ

32.5.2. Порядок подання ............................................................................................. 1084
32.6. Процесуальні перешкоди на стадії касаційного провадження .................... 1084
32.6.1. Залишення касаційної скарги без руху ........................................................ 1087
32.6.2. Повернення касаційної скарги ........................................................................ 1091
32.6.3. Відмова у відкритті касаційного провадження ............................................. 1093
32.6.4. Закриття касаційного провадження ................................................................ 1095
32.6.5. Відкладення касаційного розгляду адміністративної справи ....................... 1097
32.6.6. Оголошення перерви у судовому засіданні ................................................... 1098
32.6.7. Зупинення провадження в адміністративній справі ..................................... 1100
32.6.8. Закриття провадження в адміністративній справі ..................................... 1102
32.7. Стадії касаційного провадження ................................................................... 1104
32.7.1. Відкриття касаційного провадження .............................................................. 1105
32.7.2. Підготовка адміністративної справи до касаційного розгляду ..................... 1105
32.7.3. Касаційний розгляд адміністративної справи .............................................. 1106
32.7.3.1. Попередній розгляд адміністративної справи ...................................... 1108
32.7.3.2. Касаційний розгляд адміністративної справи у судовому засіданні ....... 1110
32.7.3.3. Касаційний розгляд адміністративної справи у порядку
письмового провадження ............................................................................... 1112
32.8. Повноваження адміністративного суду касаційної інстанції за наслідками
розгляду касаційної скарги ............................................................................ 1113
32.9. Судові рішення адміністративного суду касаційної інстанції .................... 1116
32.9.1. Ухвали адміністративного суду касаційної інстанції ...................................... 1117
32.9.2. Постанови адміністративного суду касаційної інстанції ................................ 1119
§ 33. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ
АБО ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ ................................................................. 1123
33.1. Сутність і зміст перегляду судових рішень за нововиявленими
або виключними обставинами ......................................................................... 1123
33.2. Передумови захисту в адміністративному процесі прав, свобод, інтересів
учасників адміністративно–правових відносин на стадії перегляду
судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами ........... 1127
33.2.1. Види передумов захисту в адміністративному процесі прав, свобод,
інтересів учасників адміністративно–правових відносин на стадії перегляду
судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами ........... 1128
33.2.2. Наслідки відсутності передумов захисту в адміністративному процесі прав,
свобод, інтересів учасників адміністративно–правових відносин на стадії
перегляду судових рішень за нововиявленими
або виключними обставинами ....................................................................... 1128
33.3. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими
або виключними обставинами ........................................................................ 1129
33.4. Право подати заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими
або виключними обставинами ........................................................................ 1130
33.5. Заява про перегляд судових рішень за нововиявленими
або виключними обставинами .......................................................................... 1130
33.5.1. Строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
або виключними обставинами ......................................................................... 1130
33.5.2. Форма і зміст заяви ....................................................................................... 1131
18

ЗМІСТ

33.5.3. Подання заяви (підсудність заяви) ............................................................... 1133
33.6. Процесуальні перешкоди на стадії перегляду судових рішень
за нововиявленими або виключними обставинами ................................... 1134
33.6.1. Залишення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
або виключними обставинами без руху ........................................................ 1136
33.6.2. Повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
або виключними обставинами без розгляду ................................................. 1138
33.6.3. Відмова у відкритті провадження за нововиявленими
або виключними обставинами ....................................................................... 1139
33.6.4. Закриття провадження за нововиявленими
або виключними обставинами ....................................................................... 1140
33.6.5. Відкладення розгляду адміністративної справи .......................................... 1141
33.6.6. Оголошення перерви у судовому засіданні ................................................ 1144
33.6.7. Зупинення провадження в адміністративній справі ................................... 1147
33.6.8. Закриття провадження в адміністративній справі ...................................... 1148
33.7. Стадії провадження за нововиявленими або виключними обставинами .... 1149
33.7.1. Відкриття провадження ................................................................................... 1150
33.7.2. Підготовка адміністративної справи до перегляду судового рішення ............ 1151
33.7.3. Перегляд судового рішення ............................................................................ 1153
33.8. Рішення адміністративного суду за наслідками перегляду судового
рішення за нововиявленими або виключними обставинами ..................... 1154
РОЗДІЛ 6. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ....... 1156
§ 34. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ .................................................................... 1156
34.1. Обов’язковість судових рішень ...................................................................... 1159
34.2. Судові рішення, які виконуються негайно ....................................................... 1161
34.3. Процесуальні перешкоди на стадії виконання судових рішень
в адміністративних справах .......................................................................... 1162
34.3.1. Зупинення виконання судового рішення ........................................................ 1163
34.3.2. Відкладення розгляду адміністративної справи ............................................ 1164
34.3.3. Оголошення перерви у судовому засіданні ................................................. 1166
34.4. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах ................... 1167
34.4.1. Звернення судових рішень в адміністративних справах до виконання .............. 1168
34.4.2. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким,
що не підлягає виконанню ............................................................................... 1169
34.4.3. Зупинення виконання судового рішення ........................................................ 1170
34.4.4. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу
і порядку виконання судового рішення ........................................................ 1170
34.4.5. Заміна сторони виконавчого провадження ...................................................... 1171
34.5. Поворот виконання судових рішень ............................................................... 1172
34.6. Судовий контроль за виконанням судових рішень
в адміністративних справах ............................................................................. 1173
34.6.1. Звіт про виконання судового рішення .............................................................. 1174
34.6.2. Штраф ................................................................................................................ 1175
34.6.3. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності
органу державної виконавчої служби, приватного виконавця ..................... 1176
19

ЗМІСТ

34.7. Визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом
владних повноважень – відповідачем на виконання рішення суду .............. 1178
РОЗДІЛ 7. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ .................................................................................... 1178
§ 35. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ............................................................................. 1178
35.1. Відновлення втраченого судового провадження: сутність і види .............. 1178
35.2. Передумови захисту в адміністративному процесі прав, свобод, інтересів
учасників адміністративно–правових відносин на стадії відновлення
втраченого судового провадження в адміністративній справі ..................... 1182
35.2.1. Наслідки відсутності передумов захисту в адміністративному процесі прав,
свобод, інтересів учасників адміністративно–правових відносин на стадії
відновлення втраченого судового провадження .............................................. 1184
35.3. Підсудність заяви про відновлення втраченого судового провадження ........ 1185
35.4. Заява про відновлення втраченого судового провадження .......................... 1186
35.4.1. Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження ..... 1186
35.4.2. Строки подання заяви про відновлення втраченого судового провадження ..... 1187
35.5. Процесуальні перешкоди на стадії відновлення
втраченого судового провадження .................................................................... 1187
35.5.1. Залишення заяви про відновлення втраченого
судового провадження без руху ...................................................................... 1188
35.5.2. Повернення заяви про відновлення втраченого судового провадження ....... 1190
35.5.3. Залишення заяви про відновлення втраченого
судового провадження без розгляду .............................................................. 1191
35.5.4. Відмова у відкритті провадження за заявою про відновлення
втраченого судового провадження ............................................................... 1191
35.5.5. Відкладення розгляду адміністративної справи .......................................... 1192
35.5.6. Оголошення перерви у судовому засіданні ................................................. 1194
35.6. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження ............ 1196
35.7. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення
втраченого судового провадження ................................................................ 1198
35.8. Судові витрати ................................................................................................ 1199
ПІСЛЯМОВА ................................................................................................................. 1202

20

Книги, які можуть вас зацікавити

Вступна і заключна
промова у
кримінальному процесі.
Навчально-практичний
посібник

Методика вирішення
юридичних задач
(казусів): теоретичні та
практичні аспекти

Судовий допит.
Науково-практичний
посібник. Видання
третє

Адміністративне
судочинство.
Процесуальні
документи. Практичний
коментар та зразки

Практика проваджень в
антикорупційних
справах

Англосаксонська
модель
адміністративної
юстиції

Перейти до галузі права
Адміністративне право

