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Анотація

Учебное пособие «Судебное разбирательство дел об административных
правонарушениях» содержит в систематизированном виде материал по
учебным дисциплинам «Административное право Украины»,
«Административная ответственность» и других дисциплин
административно-правового цикла, в рамках которых изучается
административно-деликтная составляющая; предназначен для оказания
помощи студентам, которые учатся по образовательно-квалификационному
уровню «бакалавр», «специалист», «магистр» дневной и заочной форм
обучения.  

Он может быть полезным для ученых, практических работников,
преподавателей, широкого круга читателей.



Навчальний посібник

с у д о в и й  р о з г л я д  с п ра в 
п р о  а д м і н і с т рат и в н і 

п ра в о п о р у ш е н н я

За загальною редакцією 
доктора юридичних наук, професора  Т. О. Коломоєць
доктора юридичних наук, професора В. К. Колпакова 

Київ
Юрінком Інтер 

2016

Державний вищий навчальний заклад
«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки України



зміст

Вступ .............................................................................................................................   3

Розділ 1 	
Адміністративна	відповідальність	за	правопорушення,		
що	розглядаються	в	судовому	порядку:	загальнотеоретичні	положення		
(поняття,	ознаки,	співвідношення	з	іншими	видами	юридичної		
відповідальності	та	іншими	суміжними	правовими	поняттями) ...............   6

1.1. Поняття адміністративної відповідальності ................................................   6
1.2. Правова природа адміністративного проступку .........................................  13
1.3. Ознаки адміністративного проступку ..........................................................  15
1.4. Суспільна небезпечність і шкідливість адміністративного проступку ......  17
1.5. Розмежування адміністративних проступків і злочинів ............................   20
1.6. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків ...............   24
1.7. Склад адміністративного проступку ............................................................   26
1.8. Структура складу адміністративного проступку ........................................  34

Розділ 2 	
підстави	адміністративної	відповідальності	за	правопорушення,		
що	розглядаються	в	судовому	порядку ..............................................................  47

2.1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров’я  
населення ........................................................................................................  47

2.2. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність ................  75
2.3. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи,  

використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини .........  84
2.4. Адміністративні правопорушення у промисловості, будівництві  

та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів .........................  101
2.5. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві.  

Порушення ветеринарно-санітарних правил ..............................................  110
2.6. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового  

господарства і зв’язку ....................................................................................  113
2.7. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян,  

житлово-комунального господарства та благоустрою ...............................  129
2.8. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського  

харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької  
діяльності ........................................................................................................  131

2.9. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості  
продукції, метрології та сертифікації ..........................................................  186

2.10. Адміністративні корупційні правопорушення ............................................  187



�40	 зміст

2.11. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський  
порядок і громадську безпеку .......................................................................  199

2.12. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений  
порядок управління ........................................................................................  212

2.13. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення  
народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення  269

Розділ 3 	
обставини,	що	виключають,	пом’якшують,	обтяжують		
адміністративну	відповідальність	за	правопорушення,		
що	розглядаються	в	судовому	порядку ..............................................................  279

Розділ 4 	
Адміністративні	стягнення,	що	накладаються		
у	судовому	порядку,	за	вчинення	протиправних	діянь .................................  315

4.1. Попередження .................................................................................................  315
4.2. Штраф..............................................................................................................  323
4.3. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім  

об’єктом адміністративного правопорушення ............................................  326
4.4. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення  

або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення ...........  347
4.5. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові ........  354
4.6. Громадські роботи ..........................................................................................  367
4.7. Виправні роботи .............................................................................................  376
4.8. Адміністративний арешт ...............................................................................  386
4.9. Адміністративне видворення за межі України ............................................  397

Розділ 5 	
провадження	у	справах		
про	адміністративні	правопорушення .................................................................  408

5.1. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні  
правопорушення .............................................................................................  408
5.1.1. Поняття та зміст провадження у справах про адміністративні  

правопорушення...................................................................................  408
5.1.2. Суб’єкти і учасники провадження у справах про адміністративні  

правопорушення...................................................................................  417
5.1.3. Підвідомчість і підсудність справ про адміністративні  

правопорушення...................................................................................  436
5.1.4. Поняття та значення юридичних строків у провадженні у справах  

про адміністративні правопорушення, їх класифікація ...................  444
5.1.5. Докази у провадженнях у справах про адміністративні  

правопорушення...................................................................................  452
5.2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення .....  461

5.2.1. Поняття і зміст стадій провадження у справах про адміністративні  
правопорушення...................................................................................  461



зміст	 �41

5.2.2. Порушення та розслідування справи про адміністративне 
правопорушення...................................................................................  465

5.2.3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення ....................  480
5.2.4. Перегляд справи про адміністративне правопорушення  

у судовому порядку .............................................................................  496
5.2.5. Апеляційний перегляд справи про адміністративне  

правопорушення...................................................................................  509
5.2.6. Перегляд справ про адміністративні правопорушення у разі 

встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція  
якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних  
зобов’язань при вирішенні справи судом ..........................................  516

питання	для	самоконтролю ....................................................................................  520

список	використаних	джерел.................................................................................  522



Книги, які можуть вас зацікавити

Школа адвокатури.
Керівництво з

провадження цивільних
та кримінальних справ

Адміністративна
деліктологія: сучасна

модель
відповідальності

посадових осіб органів
публічної влади

Публічні
правовідносини:

відповідальність за
правопорушення

Реалізація права на
справедливий суд при

розгляді справ про
адміністративні

правопорушення

Перейти до галузі права
Судова практика

https://jurkniga.ua/shkola-advokaturi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/shkola-advokaturi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/shkola-advokaturi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/shkola-advokaturi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/shkola-advokaturi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/admnstrativna-delktologya-suchasna-model-vdpovdalnost-posadovikh-osb-organv-publchno-vladi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/admnstrativna-delktologya-suchasna-model-vdpovdalnost-posadovikh-osb-organv-publchno-vladi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/admnstrativna-delktologya-suchasna-model-vdpovdalnost-posadovikh-osb-organv-publchno-vladi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/admnstrativna-delktologya-suchasna-model-vdpovdalnost-posadovikh-osb-organv-publchno-vladi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/admnstrativna-delktologya-suchasna-model-vdpovdalnost-posadovikh-osb-organv-publchno-vladi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/admnstrativna-delktologya-suchasna-model-vdpovdalnost-posadovikh-osb-organv-publchno-vladi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/admnstrativna-delktologya-suchasna-model-vdpovdalnost-posadovikh-osb-organv-publchno-vladi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/publichni-pravovidnosini-vidpovidalnist-za-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/publichni-pravovidnosini-vidpovidalnist-za-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/publichni-pravovidnosini-vidpovidalnist-za-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/publichni-pravovidnosini-vidpovidalnist-za-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/publichni-pravovidnosini-vidpovidalnist-za-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/realizatsiya-prava-na-spravedliviy-sud-pri-rozglyadi-sprav-pro-administrativni-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/realizatsiya-prava-na-spravedliviy-sud-pri-rozglyadi-sprav-pro-administrativni-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/realizatsiya-prava-na-spravedliviy-sud-pri-rozglyadi-sprav-pro-administrativni-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/realizatsiya-prava-na-spravedliviy-sud-pri-rozglyadi-sprav-pro-administrativni-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/realizatsiya-prava-na-spravedliviy-sud-pri-rozglyadi-sprav-pro-administrativni-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/realizatsiya-prava-na-spravedliviy-sud-pri-rozglyadi-sprav-pro-administrativni-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/category/sudebnaya-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


https://jurkniga.ua/sudoviy-rozglyad-sprav-pro-administrativni-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

