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Анотація

Станом на 5 вересня 2017 року
У цьому науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної
редакції Кодекс административного судочинства Украины з урахуванням
змін і доповнень, внесених до нього станом на вересень 2017 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, органу державного виконання 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 провадження судами справ в порядку
адміністративного судочинства.
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ɍ ɰɶɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɩɨɞɚɧɨ ɩɨɫɬɚɬɟɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɱɢɧɧɨʀ
ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɿ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ, ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ лютий 2017 ɪɨɤɭ.
Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭɫɿ 8 ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɨɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ
ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɧɨɜɟɥɚɦ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɬɚ ɩɿɞɫɬɚɜɚɦ ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ
ȼɟɪɯɨɜɧɢɦ ɋɭɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɭɞɨɭɫɬɪɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨɞɚɸɬɶɫɹ
ɬɟɤɫɬɢ ɿ ɜɢɬɹɝɢ ɡ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɲɢɪɨɤɨ ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɫɭɞɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɄȺɋɍ.
Ɇɟɬɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹ – ɞɚɬɢ ɱɿɬɤɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɹɤ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɭ ɧɨɪɦɚɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɞɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɫɭɞɭ ɬɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.
ȼɢɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɭɞɞɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɞɭ, ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɱɢɯ ɸɪɢɫɬɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɿɯ, ɯɬɨ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɫɭɞɚɦɢ ɫɩɪɚɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ.
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ВСТУП

У цьому науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції
Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього станом на лютий 2015 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, органу державного виконання 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 провадження судами
справ в порядку адміністративного судочинства.
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ɇȺɍɄɈȼȿ ȼɂȾȺɇɇə

ɇȺɍɄɈȼɈ-ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɃ
ɄɈɆȿɇɌȺɊ

ɄɈȾȿɄɋɍ
ȺȾɆȱɇȱɋɌɊȺɌɂȼɇɈȽɈ
ɋɍȾɈɑɂɇɋɌȼȺ
ɍɄɊȺȲɇɂ
Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ
ɞɨɤɬɨɪɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ,
ɉɽɬɤɨɜɚ ɋɟɪɝɿɹ ȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱɚ

ɋɌȺɇɈɆ ɇȺ 5 ВЕРЕСНЯ 2017 ɊɈɄɍ
Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ
Ɇɟɥɶɧɢɤɚ ɉɟɬɪɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ
ɉɿɞɩɢɫɚɧɨ ɞɨ ɞɪɭɤɭ 16.01.2017. Ɏɨɪɦɚɬ 60ɯ84 1/8.
Ⱦɪɭɤ ɥɚɡɟɪɧɢɣ. ɉɚɩɿɪ ɨɮɫɟɬɧɢɣ. Ƚɚɪɧɿɬɭɪɚ Times New Roman.
ɍɦɨɜɧ. ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. 21,50.
ɌɈȼ «ɐɟɧɬɪ ɭɱɛɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ»
ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. Ʌɚɜɪɫɶɤɚ, 20

ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ
ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɢɞɚɜɰɿɜ, ɜɢɝɨɬɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɿɜ
ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ȾɄ ʋ 2458 ɜɿɞ 30.03.2006 ɪ.

