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Анотація

У цьому науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз
чинноїи редакції Кодексу адміністративного судочинства України з
урахуванням змін і доповнень, внесених до нього станом на січень 2022 року.

Детально розглянуто усі 8 розділів коментованого Кодексу, особливу
увагу приділено аналізу положень, присвячених новелам апеляційного і
касаційного провадження в адміністративних справах та підставам і порядку
перегляду судових рішень Верховним Судом України, виходячи з нової
системи судоустрою України. Додаються тексти і витяги з текстів
нормативно-правових актів з питань організації адміністративного
судочинства, широко аналізується судова практика щодо застосування
окремих положень КАСУ.
Мета коментаря – дати чітке системне уявлення про адміністративний
юрисдикційний процес як врегульовану нормами адміністративного
процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому
законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних
адміністративних процесуальних прав, обов'язків і адміністративних
процесуальних дій суду та учасників процесу з їх реалізації.
Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів та інших
практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних
спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться
питаннями організації і вирішення судами справ в порядку адміністративного
судочинства.
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ВСТУП
одекс адміністративного судочинства України в редакції Закону України
від 3 жовтня 2017 року № 2147VІІІ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», що уособлює цілий етап втілення судової реформи в державі,
хоча і викликав неоднозначну оцінку науковців та правників-практиків, а також
суддів, але негативних відгуків йому перепало найменше серед інших кодексів.
Як й все кардинально нове, що розроблене та прийняте у стислі строки, новий
КАС вже зараз заклав необхідний базис для внесення змін і доповнень для доопрацювання нормативного акту в цілому. Власне, ці зміни не забарилися і вже
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від
07.12.2017 № 2234-VIII до цього Кодексу були внесені зміни, що набувають чинності з січня 2018 року.
Але не можна не визнати, що можливо через особливості самого адміністративного судочинства, приписи та філософія нового процесуального підходу, які
ж до того і ще мають універсальний для всіх процесуальних кодексів характер,
найбільш органічно виглядають саме у КАС.
Можна погоджуватися або не погоджуватися з окремими положеннями новітнього КАС, можна їх критикувати, але потрібно визнати відповідність поданого
акту нормам Конституції України, Рекомендаціям Комітету Міністрів Ради Європи, нормам міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та Стратегії реформування судоустрою, судочинства й
суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленій Указом Президента
України від 20.05.2015 р. № 276/2015.
Таким чином, враховуючи об’єктивну правову реальність і, відповідно, нагальну необхідність у таких змінах, можна вважати прийняття нового КАС рухом
уперед. А вже його практичне застосування покаже чи були праві автори законопроекту, чи навпаки, їх нинішні опоненти.
Враховуючи нову редакцію Кодексу, реформування судової системи у цілому,
вважаємо за доцільне при коментуванні статей не посилатися на матеріали
ВАСУ та ВСУ, що мали місце до набуття чинності цим Кодексом. Напрацювання
судової практики і узагальнення її в сенсі наявних новацій ще попереду, а тому й
будуть враховані у наступних редакціях і коментарях в порядку їх надходження.

К

В.П.Пєтков
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
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КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
УКРАЇНИ
{В редакції Закону
№ 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436}
{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2234-VIII від 07.12.2017
від 13 березня 2018 року № 2325-VIII, ОВУ, 2018 р., № 37, ст. 1285,
від 7 червня 2018 року № 2447-VIII
від 2 жовтня 2018 року № 2581-VIII
від 2 жовтня 2019 року № 142-IX, ОВУ, 2019 р., № 84, ст. 2836,
від 3 жовтня 2019 року № 155-IX, ОВУ, 2019 р., № 84, ст. 2840,
від 17 жовтня 2019 року № 198-IX, ОВУ, 2019 р., № 91, ст. 3008,
від 18 грудня 2019 року № 390-IX, ОВУ, 2020 р., № 3, ст. 1,
від 19 грудня 2019 року № 394-IX, ОВУ, 2020 р., № 4, ст. 192,
від 14 січня 2020 року № 440-IX,
від 15 січня 2020 року № 460-IX
від 13 травня 2020 року № 590-IX, ОВУ, 2020 р., № 43, ст. 1378,
від 17 червня 2020 року № 720-IX, ОВУ, 2020 р., № 55, ст. 1698,
від 18 червня 2020 року № 731-IX, ОВУ, 2020 р., № 58, ст. 1835,
від 17 липня 2020 року № 808-IX
від 26 січня 2021 року N 1135-IX, ОВУ, 2021 р., N 31, ст. 1762,
від 27 квітня 2021 року N 1416-IX, ОВУ, 2021 р., N 42, ст. 2502,
від 14 липня 2021 року N 1635-IX}
(У тексті Кодексу слова "Київський апеляційний адміністративний суд" в усіх
відмінках замінено словами "апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає місто Київ" у відповідному відмінку згідно
із Законом України від 7 червня 2018 року № 2447-VIII)
(Процесуальні строки, які були продовжені відповідно до пункту 3 розділу VI
«Прикінцеві положення» цього Кодексу в редакції Закону України від 30 березня 2020
року № 540-IX, закінчуються через 20 днів після набрання чинності Законом України
від 18 червня 2020 року № 731-IX. Протягом цього 20-денного строку учасники справи
та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов'язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), мають право на продовження процесуальних строків з підстав, встановлених Законом України від 18 червня 2020 року
№ 731-IX)
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Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основні положення
Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України
1. Кодекс адміністративного судочинства України визначає юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, встановлює порядок здійснення судочинства
в адміністративних судах.
Стаття коментована визначає основне призначення Кодексу адміністративного судочинства України (надалі – КАС, Кодекс), а саме визначення юрисдикції, повноважень системи адміністративних судів України. Також КАС встановлює порядок здійснення процедури судочинства в системі адміністративних
судів України.
Нагадаємо, що під юрисдикцією судів в України розуміється перш за все
компетенція судових органів із розгляду справ (цивільних, кримінальних та інших) – в нашому випадку саме адміністративних; також може матися на увазі
коло справ, які даний суд має право розглядати й вирішувати.
Поняття юрисдикція має походження з латини (urisdictio, від jus (juris) – право
+ dico проголошую).
Під повноваженнями судів в Україні розуміється нормативно визначена сукупність прав і обов’язків судів, що закріплені за ними Конституцією та законами України. Тобто в нашому випадку це є права та обов’язки всіх судів, що складають діючу систему адміністративних судів України.
Порядок судочинства, за загальним поняттям, є визначена процесуальним
законодавством процедура діяльності суду з відправлення правосуддя. В нашому
випадку це діяльність усієї системи адміністративних судів із відправлення правосуддя у судових справах.
Стаття 2. Завдання та основні засади адміністративного судочинства
1. Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та
своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою
ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів
юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.
2. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:
1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та
законами України;
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2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;
3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для
прийняття рішення (вчинення дії);
4) безсторонньо (неупереджено);
5) добросовісно;
6) розсудливо;
7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам
дискримінації;
8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими
несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);
9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;
10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
3. Основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є:
1) верховенство права;
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними
засобами;
4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у
справі;
5) обов’язковість судового рішення;
6) забезпечення права на апеляційний перегляд справи;
7) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках,
визначених законом;
8) розумність строків розгляду справи судом;
9) неприпустимість зловживання процесуальними правами;
10) відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких
ухвалене судове рішення.
Стаття коментована визначає у загальному вигляді завдання та основні засади, на яких базується судочинство у адміністративних справах.
За приписами ч. 1 статті головним завданням адміністративного судочинства
є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів
владних повноважень.
Виходячи із цього, на адміністративні суди при здійсненні ними правосуддя
здійснюють перевірку рішень, вчинені дії, бездіяльність суб’єктів владних повноважень в обсязі, що визначений ч. 2 статті.
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При цьому, у цій діяльності суд спирається на базові принципи, які забезпечують таку побудову самого судового процесу, яка дозволяє суду у результаті
розгляду справи приймати справедливе, неупереджені та своєчасне рішення; належним чином здійснювати у межах своєї компетенції захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб,
держави.
Всі ці принципи знаходяться у взаємозв’язку, тому поділ їх, наприклад на
принципи організаційні або функціональні є достатньо умовним, саме тому трапляється, що один і той самий принцип виступає і як організаційний, і як функціональний. При цьому найважливішими є, безумовно, конституційний принцип
верховенства права і його важлива складова – принцип законності.
Стаття 3. Законодавство про адміністративне судочинство
1. Порядок здійснення адміністративного судочинства встановлюється Конституцією України, цим Кодексом та міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом,
застосовуються правила міжнародного договору.
3. Провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону,
чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.
4. Закон, який встановлює нові обов’язки, скасовує чи звужує права, належні учасникам судового процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі.
Стаття коментована визначає сукупність законодавчих актів, які визначають в цілому законодавство України про адміністративне судочинство.
Провідну позицію серед цих нормативних актів займає за загальним правилом
Конституція України (надалі – Конституція), як основний закон держави, що має
найвищу юридичну силу поміж всіх нормативних актів.
До системи законодавства про адміністративне судочинство також входять
міжнародні договори (пакти, угоди, конвенції), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
За приписами ч. 3 статті провадження здійснюється відповідно до законів,
чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи, що визначає правила дії в часі нормативних актів.
Ч. 4 статті визначає правило застосування зворотної дії нормативних актів в
часі. Це реалізація так званого принципу незворотності дії закону у часі. Ч. 1
ст. 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові
акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або
скасовують відповідальність особи.
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Принцип неприпустимості зворотної дії в часі нормативних актів знайшов
своє закріплення в міжнародно-правових актах, зокрема і в Конвенції про захист
прав і основоположних свобод людини (стаття 7).
Стаття 4. Визначення термінів
1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) адміністративна справа – переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір;
2) публічно-правовий спір – спір, у якому:
хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі
на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку із виконанням або
невиконанням такою стороною зазначених функцій; або
хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства,
яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно суб’єкта владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг; або
хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу референдуму і
спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи;
3) адміністративний суд – суд, до компетенції якого цим Кодексом віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ;
4) суд – суддя адміністративного суду, який розглядає і вирішує адміністративну
справу одноособово, колегія суддів, інший визначений цим Кодексом склад адміністративного суду;
5) адміністративне судочинство – діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому цим Кодексом;
6) судовий процес – правовідносини, що складаються під час здійснення адміністративного судочинства;
7) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади (у тому числі без статусу юридичної особи), орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова
особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг;
8) позивач – особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду;
9) відповідач – суб’єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом,
й інші особи, до яких звернена вимога позивача;
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10) письмове провадження – розгляд і вирішення адміністративної справи або
окремого процесуального питання в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції без повідомлення та (або) виклику учасників справи та проведення судового засідання на підставі матеріалів справи у випадках, встановлених цим Кодексом;
11) розумний строк – найкоротший строк розгляду і вирішення адміністративної
справи, достатній для надання своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах;
12) судове рішення – рішення, постанова, ухвала суду будь-якої інстанції;
13) рішення суду – рішення суду першої інстанції, в якому вирішуються позовні
вимоги;
14) постанова – письмове рішення суду апеляційної або касаційної інстанції в
адміністративній справі, у якому вирішуються вимоги апеляційної чи касаційної
скарги;
15) ухвала – письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються питання, пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання;
16) адміністративний договір – спільний правовий акт суб’єктів владних повноважень або правовий акт за участю суб’єкта владних повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, має форму договору, угоди, протоколу,
меморандуму тощо, визначає взаємні права та обов’язки його учасників у публічно-правовій сфері і укладається на підставі закону:
а) для розмежування компетенції чи визначення порядку взаємодії між
суб’єктами владних повноважень;
б) для делегування публічно-владних управлінських функцій;
в) для перерозподілу або об’єднання бюджетних коштів у випадках, визначених
законом;
г) замість видання індивідуального акта;
ґ) для врегулювання питань надання адміністративних послуг;
17) публічна служба – діяльність на державних політичних посадах, у державних
колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна
служба в державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки
Крим, органах місцевого самоврядування;
18) нормативно-правовий акт – акт управління (рішення) суб’єкта владних повноважень, який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила регулювання однотипних відносин, і який розрахований на довгострокове та неодноразове застосування;
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19) індивідуальний акт – акт (рішення) суб’єкта владних повноважень, виданий
(прийняте) на виконання владних управлінських функцій або в порядку надання
адміністративних послуг, який стосується прав або інтересів визначеної в акті
особи або осіб, та дія якого вичерпується його виконанням або має визначений
строк;
20) адміністративна справа незначної складності (малозначна справа) – адміністративна справа, у якій характер спірних правовідносин, предмет доказування
та склад учасників тощо не вимагають проведення підготовчого провадження та
(або) судового засідання для повного та всебічного встановлення її обставин;
21) типові адміністративні справи – адміністративні справи, відповідачем у яких
є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні
підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги;
22) зразкова адміністративна справа – типова адміністративна справа, прийнята
до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для постановлення
зразкового рішення;
23) похідна позовна вимога – вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги);
24) розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

(Із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 14.01.2020 р. № 440-IX)
КАС у системі процесуальних кодексів України за часом його прийняття був
найбільш сучасним і застосував визначення основних правових термінів, що мають провідне значення для нормативного акту. Це притаманне більшості нормативних актів, що приймаються останнім часом.
Нажаль ГПК та ЦПК не мали свого часу відповідної норми. Насправді це дуже зручно і дозволяє не відволікати увагу при подальшому формуванні статей
кодексу.
Звертаємо увагу, що визначення термінів у статті коментованої не має універсального характеру і застосовується суто для цілей цього Кодексу.
Стаття 5. Право на звернення до суду та способи судового захисту
1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися
до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю
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суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і
просити про їх захист шляхом:
1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих
його положень;
2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його
положень;
3) визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання
утриматися від вчинення певних дій;
4) визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії;
5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта
владних повноважень;
6) прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1 – 4 цієї частини та
стягнення з відповідача – суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.
2. Захист порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до суду,
може здійснюватися судом також в інший спосіб, який не суперечить закону і
забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина,
інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів
владних повноважень.
3. До суду можуть звертатися в інтересах інших осіб органи та особи, яким законом надано таке право.
4. Суб’єкти владних повноважень мають право звернутися до адміністративного
суду виключно у випадках, визначених Конституцією та законами України.
5. Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у визначеному цим Кодексом порядку.
6. Відмова від права на звернення до суду є недійсною.
7. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в
Україні таким самим правом на судовий захист, що й громадяни та юридичні
особи України.
Стаття коментована визначає право на звернення до суду і гарантує його
кожній особі.
Якщо законом справа підлягає розгляду у адміністративному суді, тобто предмет спору є в юрисдикції цього суду, то ніхто не може бути позбавлений права
на розгляд його справи у цьому суді.
Також до суду можуть звертатися органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах.
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Оскільки ч. 3 статті визначає недійсність відмови від права на звернення до
суду, то наявність у актах суб’єктів владних повноважень подібної конструкції
не породжує ніяких правових наслідків, є нікчемною.
Тобто застосовується лише одна вимога – сам спір має буди в юрисдикції адміністративного суду.
Право на звернення до суду делегує суб’єкту такого звернення також право
на участь у розгляді своєї справи у визначеному законом порядку. Це право також є невідчужуваним і непохитним, гарантованим коментованим Кодексом.
Стаття 6. Верховенство права
1. 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.
2. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики
Європейського суду з прав людини.
3. Звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
4. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.
Стаття коментована визначає вкрай важливий принцип здійснення правосуддя у господарському судочинстві – принцип верховенства права. Вельми симптоматично, що новий КАС окремо виділив статтю для визначення цього конституційного принципу здійснення правосуддя.
На сучасному етапі розвитку держави і вітчизняного права принцип верховенства права є фундаментальним, базовим для всієї системи процесуального права в цілому. Незважаючи на таку свою значущість у системі процесуального права (та і
права загалом), він є відносно новим правовим явищем для України, а тому існують
об’єктивні труднощі щодо його реалізації на практиці та й у теорії права.
Складність ця, як не дивно, випливає з двох простих доктринальних постулатів
принципу верховенства права – спрямованість діяльності усіх інституцій держави на
забезпечення безумовного дотримання прав і свобод людини (це по-перше); усвідомлення і впровадження безумовного пріоритету цих прав перед усіма іншими цінностями демократичної, соціальної, правової держави (це по-друге).
І цьому є цілком логічне і нескладне пояснення – важка спадщина панування
пріоритету державних інтересів та державного примусу над правами і інтересами
особи (як на практиці, так й у науковому середовищі). Як не прикро, цей принцип швидше розуміють і відчувають правозахисники, на відміну від правників
(будь то судді, адвокати чи правоохоронці).
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У своєму широкому розумінні цей принцип визначає таку правову модель організації державної влади та суспільства, коли верховенство права царює над
державою. Для цього, вірогідно, потрібна відповідна зрілість демократичних інституцій держави та самосвідомості громадян і суспільства в цілому, що можливо лише за наявністю зусиль як держави, так й суспільства і окремих громадян, а
тому й певний проміжок часу.
У більш вузькому розумінні це викладено у Конституції України (див ст. 8 Конституції та коментар до неї нашого видавництва). За цими приписами визнання і дія
принципу верховенства права, пояснюється через його зміст таким чином:
1) найвища юридична сила належить Конституції, яка уособлює найвищі правові цінності та передбачає, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй;
2) пряма дія норм Конституції передбачає гарантування звернення до суду
для захисту конституційних прав безпосередньо і тільки на її підставі.
Отже, пропонуємо розглядати верховенство права таким чином – це принцип
діяльності органів державної влади, інших публічних і приватних суб’єктів на засадах законності, правової визначеності, рівності перед законом і недискримінації, забезпечення доступу до незалежного і неупередженого правосуддя, додержання прав людини.
При здійсненні адміністративного судочинства обов’язкового береться до
уваги практика Європейського суду з прав людини. Це стає стандартом для сучасного українського правосуддя, що зближує правові системи України і найдемократичніші зарубіжні, європейські насамперед.
Ч. 4 статті несе важливу функцію – наявна пряма заборона відмова у правосудді з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства,
яке регулює спірні відносини. Це означає незаконність рішень суду з посиланням
на зазначені обставини.
Стаття 7. Джерела права, які застосовуються судом
1. Суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
2. Суд застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у
межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та законами України.
3. У разі невідповідності 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, або положення відповідного міжнародного договору України.
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4. Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить
Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а
застосовує норми Конституції України як норми прямої дії.
У такому випадку суд після винесення рішення у справі звертається до Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду
України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта, що
віднесено до юрисдикції Конституційного Суду України.
5. 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 України.
6. 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). Аналогія закону та аналогія права не застосовується для визначення підстав, меж повноважень та способу дій органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Джерела права, що їх застосовує адміністративний суд є наразі стандартні
для вітчизняного правозастосування. Перш за все суд застосовує приписи Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Так судом застосовуються інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України (підзаконні нормативні акти).
Окремим джерелом права є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як
джерело права.
У разі невідповідності 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, або положення відповідного міжнародного договору України.
До слова, цю надану суду можливість відмовитись від застосування закону, якщо
суд дійде висновку, що цей закон суперечить Конституції України, багато правників та суддів адміністративних судів називають найбільш суперечливим механізмом з точки зору його практичної реалізації. Справа у тому, що суд після винесення рішення у справі звертатиметься до Верховного Суду для вирішення
питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо
конституційності закону. Проте процедура розгляду такого звернення у законі
відсутня.
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Ч. 5 передбачає перевагу міжнародного правового документу над вітчизняним
у разі наявності колізії при правозастосуванні.
Ч. 6 визначає застосування аналогій – аналогії права та аналогії закону у разі
наявності пробілів у правовому регулюванні.
Стаття 8. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом
1. Усі учасники судового процесу є рівними перед законом і судом.
2. Не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників судового 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.
У сучасних умовах загальноєвропейської демократії принцип рівності перед
законом є беззаперечним юридичним стандартом, який закріплено у ст. 7 Загальної декларації прав людини і у ст. 24 Конституції України.
Принцип рівності перед законом знаходить своє логічне продовження у
принципі рівності перед судом (згідно з п. 2 ч. 3 ст.129 Конституції України рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом є однією з основних засад судочинства).
Таким чином стаття коментована визначає саме загальний правовий стандарт
у реалізації принципів рівності перед судом і законом.
Процесуальна рівність (засада рівності всіх учасників судового процесу перед
законом і судом) забезпечує гарантії доступності до правосуддя та реалізації права на судовий захист, закріпленого в частині першій статті 55 Конституції України. Ця засада є похідною від загального принципу рівності громадян перед законом, визначеного частиною першою статті 24 Основного Закону України, і
стосується, зокрема, сфери судочинства.
Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом передбачає
єдиний правовий режим, який забезпечує реалізацію їхніх процесуальних прав.
Принцип рівності перед судом є основою сучасної концепції справедливого
правосуддя. Для кожної людини у правовій державі насамперед важливо мати
доступ до правосуддя і можливість вільно, швидко, безперешкодно реалізувати
право на судовий захист незалежно від належності до певної соціальної групи
або інших персональних характеристик особи.
Стаття 9. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх
обставин у справі
1. Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах
змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні
перед судом їх переконливості.
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2. Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за
межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод,
інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.
3. Кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми
вимогами на свій розсуд, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Таким
правом користуються й особи, в інтересах яких подано позовну заяву, за винятком тих, які не мають адміністративної процесуальної дієздатності.
4. Суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у
справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
Стаття коментована визначає принцип змагальності судового процесу.
Змагальність є одним з елементів методу правового регулювання суспільних
відносин у сфері судочинства. Вона необхідна як гарантія реалізації принципу
всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, захисту порушених прав і інтересів, які є необхідними для повноцінного змагання у всіх стадіях процесу. Вона також є гарантією для утвердження законності і справедливості при винесенні судових рішень.
В таких умовах принцип змагальності покладає на сторони обов’язок доводити перед судом ті обставини, щодо яких існує спір та які мають значення для належного вирішення справи.
Стаття коментована також визначає застосування принципу диспозитивності
у судовому процесі.
Цей принцип, що сформований римським правом, визначає на сучасному етапі реалізацію сторонами судового процесу правом і можливістю вільно розпоряджатися своїми процесуальними правами на свій власний розсуд.
Таким чином суд розглядає справи винятково внаслідок звернення суб’єкту
процесу, що подається у чітко визначеному цим Кодексом порядку. І при цьому
суд пов’язаний заявленими вимогами і обсягом наданих сторонами (іншими особами) доказів.
Збирання доказів за власною ініціативою не є обов’язком суду, крім випадків,
встановлених цим Кодексом і тільки в цілях з’ясування всіх обставин у конкретній справі.
Стаття 10. Гласність судового процесу
1. Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито, крім випадків,
визначених цим Кодексом.
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