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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Практика застосування адміністративного 

процесуального законодавства з кожним роком збільшується, ускладняється та 

формує нові алгоритми дій учасників розгляду публічно-правових спорів. 

Кількість випадків зловживання процесуальними правами та застосування 

заходів примусу до учасників судового процесу під час розгляду публічних 

спорів залишається досить високою. Негативні наслідки вчинення таких 

протиправних дій учасниками адміністративного процесу опосередковано 

відбиваються на строках проведення судового розгляду справ, що призводить, 

зокрема, до відкладення їх розгляду, застосуванні заходів процесуального 

примусу тощо. Так, судова статистика за 2020 рік свідчить, що 

з 249 121 справи, що перебували у провадженні адміністративних окружних 

судів, 70% (176 082) розглядались протягом 3 місяців, 25% (61 103) – 

від 3 місяців до 1 року; 3,6% (9086) – від 1 до 2 років; 5% (1301) – від 2 до 

3 років; 0,6% (1549) – понад 3 роки. У 2020 році в 3648 справах було відкладено 

розгляд у зв’язку з неявкою одного з учасників процесу,  у 35 684 справах суди 

зупинили провадження, і лише у 184 справах було постановлено ухвалу щодо 

застосування заходів процесуального примусу.  

Відсутність сталого розуміння категорії зловживання процесуальними 

правами та його кваліфікуючих ознак призводить до низького рівня 

застосування норм Кодексу адміністративного судочинства України (КАС 

України), що передбачають заходи процесуального впливу щодо 

недобросовісних учасників судового процесу. Прийняття змін до КАС України 

у 2017 та 2020 роках сформували засади сучасного механізму запобігання, 

протидії зловживанням процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві та їх припинення, проте правозастосовна практика продовжує 

виявляти значне коло прогалин законодавства у цій сфері та демонструє різне 

застосування судами норм КАС України під час протидії такому зловживанню.  

Науково-теоретичну основу дослідження зловживання процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві та механізму протидії їм стали праці 

вчених, що вивчали засади судочинства, у тому числі принцип добросовісного 

використання процесуальних прав; статус учасників адміністративного 

процесу, їхні права й обов’язки; заходи процесуального примусу, види, форми 

та наслідки порушення засад добросовісності; зміст та види зловживання 

правом, а саме таких, як В.О. Аболонін, І.Г. Андрущенко, К.І. Бальковська, 

О.М. Барміна, Н.В. Басалюк, М.А. Боловнєв, М.А. Бояринцева, М.Ю. Віхляєв, 

А.О. Гелич, Ю.О. Гелич, Н.О. Дурново, Р.А. Калюжний, О.В. Капліна, 

Р.М. Кихтюк, Д.А. Козачук, І.О. Козьяков, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

В.М. Короленко, Т.Є. Кохановська, В.В. Круковес, А.Я. Курбатов, 

Є.В. Курінний, Р.Д. Ляшенко, Р.В. Миронюк, А.О. Монаєнко, 

Б.Д. Плотницький, О.П. Подцерковний, Т.Т. Полянський, С.В. Прилуцький, 

Т.І. Разіна, В.В. Резнікова, І.В. Сазанова, Д.С. Сахно, К.І. Скловский, 

К.В. Смирнова, В.П. Таркін, В.В. Тильчик, О.С. Фонова, О.Ю. Хабло, 

А.С. Штефан, Т.С. Яценко.  
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Особливу роль у формуванні авторської концепції змісту зловживання 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві та протидії їх 

проявам відіграли результати дисертаційних робіт таких науковців, як 

О.О. Мілетич (2015), О.М. Кузнець (2016), Г.І. Марунич (2019), 

М.О. Боловнєв (2018), Д.С. Сахно (2019), В.О. Скрипченко  (2020), 

Р.М. Кихтюк (2019). Разом із тим, незважаючи на неспростовну наукову 

глибину вказаних робіт, жодна з них не приділяє скрупульозної уваги 

визначенню особливостей зловживань процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві та змісту механізму протидії цьому явищу. 

Внесені зміни до КАС України у 2017 та 2020 роках, що сформували сучасний 

механізм запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами, та 

необхідність узагальнення напрацьованої судової практики застосування 

відповідних норм, виявлення недоліків, розробки пропозицій з їх усунення 

зумовлюють високий ступінь  актуальності цього дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано згідно з положеннями Указів Президента України від 10 травня 

2006 року № 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні  відповідно до європейських 

стандартів»; від 20 травня 2015 року № 276/2015 «Про Стратегію реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки». 

Дослідження відповідає Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., затвердженій постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 

2016 р., комплексним науковим проєктам кафедри адміністративного та 

господарського права Запорізького національного університету «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі системного аналізу положень теорії адміністративного 

процесуального права, національного законодавства та судової практики 

визначити правову природу зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві, конкретизувати зміст механізму запобігання і 

протидії цьому явищу.  

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі:  

– здійснити огляд стану наукових досліджень принципу неприпустимості 

зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві та 

його реалізації; 

– сформулювати поняття «зловживання процесуальними правами у 

адміністративному судочинстві» та розкрити його правову природу;  

– визначити критерії відокремлення  зловживань процесуальними правами 

від добросовісного їх використання під час розгляду справ адміністративними 

судами; 
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– з’ясувати види зловживань процесуальними правами учасниками 

адміністративного судочинства та провести їх класифікацію; 

– встановити зміст механізму запобігання та протидії зловживанням 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві та його структуру; 

– охарактеризувати елементи механізму запобігання та протидії окремим 

видам зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві; 

– узагальнити іноземний досвід протидії зловживанню процесуальними 

правами під час розгляду судами публічних спорів; 

– обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення механізму запобігання та 

протидії зловживанню процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері адміністративного 

судочинства. 

Предметом дослідження є зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали сучасні 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання, системне застосування яких 

забезпечило розв’язання сформульованих задач і досягнення мети 

дисертаційної роботи. Основним загальнонауковим методом у роботі є 

діалектичний, за допомогою якого досліджено стан наукової думки щодо 

визначення ознак та формулювання ключових категорій забезпечення 

добросовісного використання процесуальних прав (підрозділи 1.2 та 1.3). Для 

розкриття ґенези принципу неприпустимості зловживання процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві, визначення етапів становлення 

відповідного вітчизняного законодавства та перспектив його вдосконалення 

використано історико-правовий метод (підрозділи 1.1, 2.1, 2.3). Логіко-

юридичний метод застосовано для формулювання базових дефініцій дисертації 

(підрозділи 1.2, 2.2). Із використанням статистичного методу виявлені основні 

тенденції та недоліки практики застосування норм КАС України згідно з 

критеріями відокремлення зловживань процесуальними правами від 

добросовісного їх використання, застосування заходів процесуального примусу 

до зловживачів та притягнення їх до відповідальності (підрозділ 1.3, розділ 2). 

Метод системного аналізу використано для дослідження досвіду країн Європи 

та СНД щодо способів протидії зловживанню процесуальними правами у 

вирішенні публічного спору судом (розділ 3). Методи моделювання, аналізу та 

синтезу застосовано для розроблення перспективних напрямів подальшого 

вдосконалення організаційно-правових засад механізму запобігання та протидії 

зловживанню процесуальними правами в адміністративному судочинстві в 

Україні (підрозділ 3.2).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, КАС України, 

інші закони України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, що 

визначають особливості вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин 

у порядку адміністративного судочинства, нормативно-правові акти Верховної 

Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, 

рішення Європейського суду з прав людини тощо.  
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Емпіричну базу дослідження становлять результати вивчення судових 

рішень щодо встановлення факту зловживання процесуальними правами 

учасниками судового процесу, застосування до них заходів процесуального 

примусу та притягнення до відповідальності, що містяться в Єдиному реєстрі 

судових рішень України за 2018–2020 роки, матеріали узагальнення судової 

практики, офіційні статистичні дані щодо розгляду та вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин, правова публіцистика, довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 

науковим дослідженням положень адміністративного процесуального права, 

національного законодавства та практичної діяльності щодо зловживання 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві, його змісту та 

особливостей, механізму запобігання та протидії цьому явищу. У результаті 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій та 

висновків, зокрема:  

уперше:  

– сформульовано визначення зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві як діяльності учасників судового процесу, що 

здійснюється всупереч принципам адміністративного судочинства у формі 

процесуального правопорушення чи шкідливої поведінки з метою отримання 

вигоди більшої, ніж за умови добросовісного використання процесуальних 

прав, наслідком якої є заподіяння шкоди публічним або приватним інтересам 

інших осіб;  

– визначено механізм запобігання та протидії зловживанню процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві як процес регулюючого впливу на 

поведінку учасників адміністративного судочинства через застосування 

адміністративними судами передбачених законодавством та напрацьованих 

практикою заходів запобігання зловживанням процесуальними правами, їх 

припинення та притягнення осіб, що їх вчиняють, до юридичної 

відповідальності; 

удосконалено:  

– теоретичні положення щодо змісту добросовісного використання 

процесуальних прав, яке визначено як сумлінну усвідомлену діяльність 

учасників адміністративного процесу, що здійснюється згідно з принципами 

адміністративного судочинства, сприяє правильному і своєчасному розгляду 

справи у визначених законодавством формах, у визначений спосіб та час з 

метою реалізації своїх процесуальних прав, наслідком якої є задоволення 

особистих інтересів у межах, визначених законом; 

– наукові підходи до такого виду зловживання процесуальними правами, як 

необґрунтоване клопотання про відвід суддів, шляхом формулювання його 

визначення: умисні дії учасника розгляду публічного спору адміністративним 

судом, що полягають у поданні необґрунтованої заяви про відвід суддів з 

підстав, не передбачених КАС України, для затягування справи, завдання 

шкоди іншим учасникам чи з інших корисливих мотивів, що порушує 
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принципи неприпустимості зловживання процесуальними правами, 

справедливого, відкритого розгляду справи упродовж розумного строку; 

–  методику встановлення суддями адміністративних судів факту 

зловживання процесуальними правами учасниками адміністративного 

судочинства в конкретній справі шляхом застосування трискладового тесту на 

наявність цільового, формалізованого та змістового критеріїв таких 

зловживань; 

дістали подальшого розвитку:  
– систематизація наукових підходів до визначення змісту зловживання 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві шляхом 

виокремлення трьох груп досліджень, автори яких підтримують такі концепції: 

це здійснення процесуальних прав усупереч інтересам іншої особи та 

суспільства; це адміністративне процесуальне правопорушення; це прояв однієї 

з трьох основних форм: правопорушення, шкідливої поведінки та форми 

реалізації процесуальних прав без урахування інтересів інших осіб;  

– конкретизація критеріїв класифікації видів зловживань процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві: стадія на якій вчиняється 

зловживання процесуальними правами; категорія справи; вид провадження; 

суб’єкт, який зловживає процесуальними правами; мета вчинення зловживання; 

об’єкт протиправного впливу; правові наслідки кваліфікації зловживання 

процесуальними правами; 

– наукове обґрунтування  пропозицій з внесення змін до КАС України щодо 

вдосконалення правового регулювання заходів запобігання зловживанням 

процесуальними правами, їх припинення та притягнення до відповідальності  

учасників процесу, що вчиняють такі дії, а також удосконалення судової 

статистики шляхом запровадження звітності за фактами зловживання 

процесуальними правами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у:  

– науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

проблемних питань правового регулювання та застосування заходів 

недопущення та протидії зловживанню процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві;  

– правотворчості – для підготовки пропозицій щодо удосконалення 

законодавства, яким визначено критерії зловживання процесуальними правами 

в адміністративному судочинстві та порядок протидії їм адміністративними 

судами; 

– правозастосуванні – для підвищення рівня дотримання принципу 

добросовісного використання процесуальних прав, удосконалення діяльності 

учасників судового процесу з профілактики та припинення зловживання ними в 

адміністративному судочинстві; 

– навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої освіти 

дисциплін «Адміністративний процес», «Адміністративне процесуальне 
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право», під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідних навчальних курсів, а також статей і наукових повідомлень.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р. Харків); «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.); «Правове забезпечення 

політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.).  

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять 8 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 166 сторінок. Список використаних джерел налічує 

205 найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні засади визначення правової природи зловживання 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової дослідженості реалізації принципу 
неприпустимості зловживання процесуальними правами в адміністративному 
судочинстві» на підставі узагальнених наукових позицій, ретроспективного  

аналізу вітчизняного законодавства та сучасної правозастосовної практики  

було проаналізовано причини, умови та визначено етапи становлення 

принципів добросовісності та неприпустимості зловживання процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві за період незалежності України.  

З’ясовано витоки походження категорії «зловживання правом», що вперше 

була вироблена в континентальній Європі французькою судовою практикою в 

XIX ст. Проаналізовано наукові концепції понять «добросовісність», 

«зловживання», «зловживання правом», «недобросовісне використання права», 

«несумлінна поведінка», «процесуальна несумлінність», «адміністративне 

процесуальне правопорушення», «шикана» та інші.  

Визначено історичні етапи розвитку наукової думки щодо категорії 

«зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві» в 

Україні. 



7 

Виявлено, що сучасні науковці у визначенні змісту зловживання 

процесуальними правами розділились на три групи: 1) прихильники розуміння 

зловживання правом як здійснення суб’єктивного права однією особою 

всупереч інтересам іншої особи або суспільства; 2) науковці, що  кваліфікують  

зловживання процесуальними правами як процесуальне правопорушення; 

3) представники комплексного підходу.  

Обґрунтовано, що залежно від комбінації характеристик діяння учасника 

адміністративного процесу зловживання процесуальними правами може 

набувати форми правового нігілізму, шкідливого діяння, правопорушення у 

вигляді неповаги до суду, шикани та адміністративного процесуального 

правопорушення.  

У підрозділі 1.2 «Правова природа зловживання процесуальними правами в 
адміністративному судочинстві» на науково-теоретичному рівні досліджено 

зміст зловживання процесуальними правами учасниками різних видів судових 

процесів.  
З’ясовано, що передумовами для формування категорії «зловживання 

процесуальним правами» стали негативні наслідки проявів недобросовісної 

поведінки учасників адміністративного судочинства: збільшення строків 

судового розгляду справ, порушення прав інших учасників процесу, прийняття 

помилкових рішень, погіршення правового становища іншої сторони правового 

конфлікту, безпідставне оскарження судових рішень чи рішень, що не 

підлягають оскарженню, необґрунтована зміна правової позиції сторони, 

штучне перевантаження суду, несумірне збільшення судових витрат та інші. 
Обґрунтовано, що за змістом зловживання процесуальними правами як 

категорія адміністративного процесуального права – це діяльність, спрямована 

на здійснення процесуального права лише уповноваженим суб’єктом, тобто 

учасником справи, проте здійснювана всупереч принципам адміністративного 

судочинства. Факт зловживання процесуальним правом встановлюється 

адміністративним судом, наслідком чого може бути застосування заходів 

процесуального примусу, передбачених ст. 144–149 КАС України. Виявлено, 

що за відсутності формальних ознак порушення конкретних положень КАС 

України метою зловживання процесуальними правами є отримання певної 

вигоди, більшої, ніж за умови їх добросовісного використання, а наслідками є 

заподіяння шкоди суспільним або особистим інтересам інших осіб. 

У підрозділі 1.3 «Критерії відокремлення  зловживань процесуальними 

правами від добросовісного їх використання при розгляді справ 
адміністративними судами» досліджено наукові підходи та судові рішення, що 

розглядають окремі ідентифікуючі критерії зловживання процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві.   

З’ясовано, що проблема відокремлення заборони зловживання 

процесуальними правами та обов’язку добросовісно їх використовувати 

безпосередньо пов’язана зі встановленням певних юридичних меж та критеріїв 

допустимості поведінки учасника судового процесу під час реалізації своїх 

прав і врахування інтересів інших осіб, суспільства та держави. 
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Виявлено, що обсяги витраченого на розгляд адміністративної справи часу,  

співвідношення застосованих заходів процесуального примусу і кількості 

розглянутих справ свідчить про відсутність сталого розуміння кваліфікуючих 

ознак категорії «зловживання процесуальними правами», критеріїв для 

ідентифікації таких діянь, що призводить до низького рівня застосування норм 

КАС України, які визначають засади протидії зловживанню процесуальними 

правами. Невизначеність у законодавстві критеріїв, за якими судді могли б 

ідентифікувати зловживання процесуальними правами, сприяє поширенню 

такої негативної практики, а також змушує їх застосовувати свої дискреційні 

повноваження, заповнюючи практикою прогалини вітчизняного 

адміністративного процесуального законодавства. 

Узагальнено, що вітчизняними та іноземними науковцями для кваліфікації 

діяння як зловживання процесуальними правами визначаються такі орієнтири: 

пряма вказівка диспозиції в законі; намір завдати шкоди; усвідомлення 

шкідливості; відсутність законного інтересу; відхід від цілей, функцій 

процесуального  права, оцінки зустрічних інтересів, цільової спрямованості 

правових норм; використання наданих прав усупереч їх призначенню; 

перешкоджання діяльності суду.  

Поділено критерії ідентифікації зловживання процесуальними правами на 

дві групи: обов’язкові та додаткові. Перша група ознак дозволяє  відокремити 

зловживання процесуальними правами від добросовісної поведінки, а друга 

група ознак вказує на форму такого зловживання та правові наслідки вчинення 

такого діяння.  

Проведено узагальнення рішень судів, що демонструють суперечливість їх 

обґрунтувань щодо відмови у задоволенні клопотань позивачів та відповідачів 

про визнання факту зловживання процесуальними правами в діях опонентів та 

застосування до них заходів процесуального примусу.  

З’ясовано, що відсутність критеріїв ідентифікації зловживання 

процесуальним правами, визначених в адміністративному процесуальному 

законодавстві, створює передумови для двох полярних негативних тенденцій: 

зловживання дискреційними повноваженнями самими суддями, що в деяких 

випадках унеможливлює судовий захист прав і свобод зацікавлених осіб, а з 

іншого боку, стримування суддів від застосування заходів процесуального 

примусу до зловживачів. 

Розділ 2 «Механізм запобігання та протидії зловживанням 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Класифікація видів зловживань процесуальними правами 
учасниками адміністративного судочинства» проаналізовано норми  КАС 

України та наукові підходи до визначення класифікуючих критеріїв діянь 

учасників адміністративного судочинства, що мають ознаки зловживання 

процесуальними правами. 

З’ясовано, що науковці класифікують зловживання правом за такими 

критеріями як: галузь права; сфера правозастосовної практики; інститути права; 

стадія судового процесу, на якій вчиняється зловживання; вид судочинства; 
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суб’єкт зловживання правом; мета вчинення недобросовісних дій; 

спрямованість протиправних дій зловживача, об’єкт впливу та інші. 

Виявлено, що редакція КАС України 2017 року визначила у ч. 2 ст. 45 КАС 

види зловживання процесуальними правами, проте форма їх викладення 

свідчить про вибір законодавцем невизначеного комплексного критерію.  

У підрозділі 2.2 «Поняття та структура механізму запобігання та 
протидії зловживанням процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві» проаналізовано наукові концепції понять «правовий механізм», 

«адміністративно-правовий механізм», «запобігання та протидія зловживанню 

процесуальними правами». Висвітлено наукові підходи до визначення поняття 

та змісту механізму забезпечення неприпустимості зловживання 

процесуальними правами, сформульовано авторське визначення поняття 

механізму запобігання та протидії зловживанням процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві. 

Виявлено, що за 2020 рік окружні адміністративні суди застосували 

2 попередження, 18 тимчасових вилучень доказів для дослідження судом, 

44 приводи та наклали 120 штрафів – загалом 184 постановлених ухвал щодо 

застосування заходів процесуального примусу, що порівняно з кількістю справ, 

які перебували у провадженні адміністративних окружних судів (284 959), є 

низьким показником. 

З’ясовано, що  Україна, з огляду на зміни до КАС України 2017 та 

2020 років, має натепер найвищий ступінь деталізації механізму запобігання 

зловживанню процесуальними правами в адміністративному судочинстві серед 

країн СНД за рахунок визначення: принципу неприпустимості зловживання 

процесуальними правами; встановлення переліку дій учасників процесу, що 

можуть бути визнані судом зловживанням процесуальними правами; 

можливості суду покласти на сторону, яка зловживала процесуальними 

правами, судові витрати повністю або частково незалежно від результатів 

вирішення спору; надання повноважень адміністративним судам застосовувати 

до суб’єктів, що зловживають процесуальними правами, заходів 

процесуального примусу.  

Доведено, що діяльність адміністративних судів із застосування положень 

КАС України щодо запобігання та протидії зловживанню процесуальними 

правами  згідно з міжнародним законодавством повинна базуватись на 

принципах: пропорційності між застосованими засобами і поставленою метою, 

а також неможливості позбавлення права особи на доступ до правосуддя через 

виявлення у її діях ознак зловживання процесуальними правами.  

У підрозділі 2.3 «Характеристика елементів механізму запобігання та 
протидії окремим видам зловживання процесуальними правами в 
адміністративному судочинстві» досліджено нормативно-правові основи 

визначення заходів запобігання, припинення та притягнення до 

відповідальності учасників адміністративного судочинства, які зловживають 

процесуальними правами, проаналізовано наукові концепції у цій сфері та 

відповідні норми КАС України. 
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Конкретизовано нормами КАС України, що визначають елементи механізму 

запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами: 1) п. 9 ч. 3 

ст. 2, що визначає одним із принципів адміністративного судочинства 

неприпустимість зловживання процесуальними правами; 2) ст. 45 

«Неприпустимість зловживання процесуальними правами», яка визначає 

перелік та зміст дій, що можуть бути визнані судом як зловживання 

процесуальними правами; 3) ч. 8 ст. 139, що передбачає повноваження суду 

покласти на сторону, що зловживала процесуальними правами, судові витрати 

повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору; 4) ст. 144–

149, які визначають право та порядок застосування судом заходів 

процесуального примусу для спонукання відповідних осіб до виконання 

встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних 

обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню 

протиправних перешкод у здійсненні судочинства. 

Розширено перелік та згруповано такі елементи механізму запобігання та 

протидії зловживанню процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві, як заходи запобігання; припинення; притягнення до 

відповідальності.  

Розділ 3 «Іноземний досвід та напрями удосконалення механізму 

запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Іноземний довід протидії зловживанням процесуальними 

правами при розгляді судами публічних спорів» проаналізовано законодавство та 

досвід інших держав щодо встановлення у процесуальному законодавстві 

заходів запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами під час 

вирішення  публічних спорів судами. 

З’ясовано, що національне адміністративне процесуальне законодавство 

більшості іноземних країн містить серед засад розгляду публічних спорів 

судами принцип доступу до правосуддя, проте він не завжди посилюється 

законодавчими вимогами добросовісно використовувати процесуальні права 

учасниками такого процесу. 

Запропоновано згрупувати країни за різним ступенем деталізації 

закріплених у національному законодавстві елементів механізму запобігання 

зловживанню процесуальними правами учасниками розгляду публічного спору 

судами таким чином: 1) держави, де не передбачено норми, які б визначали 

обов’язок сторін добросовісно користуватися своїми правами, не зловживати 

ними,  так само як  відсутнє закріплення відповідальності за такі дії 

(Азербайджанська Республіка, Республіка Туркменістан, Грузія); 2) країни, 

законодавство яких не використовує термін зловживання процесуальними 

правами, проте містить загальні положення дотримання принципу 

добросовісного використання процесуальних прав, передбачає заходи 

процесуального примусу, санкції за його недотримання (Естонська Республіка, 

Киргизька Республіка, Республіка Болгарія, Латвійська Республіка, Республіка 

Вірменія); 3) держави, в яких не встановлено заборону на зловживання 

процесуальними правами, проте передбачене покарання за недобросовісне 
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використання процесуальних прав (Французька Республіка); 4) країни, де 

тільки задекларовано обов’язок не зловживати процесуальними правами 

(Федеративна Республіка Німеччина); 5) країни, в яких задекларовано принцип, 

встановлено обов’язки та передбачено санкції за зловживання процесуальними 

правами (Республіка Казахстан, Республіка Молдова);  6) держави, де 

задекларовано принцип, встановлено обов’язки, передбачено заходи примусу 

для забезпечення добросовісного використання процесуальних прав та 

відповідальність (Україна). 

У підрозділі 3.2 «Напрями удосконалення механізму запобігання та 
протидії зловживанню процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві в Україні» під час аналізу норм чинного законодавства, вивчення 

рішень судів, аналізу наукових концепцій протидії зловживанням 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві виявлено недоліки 

організаційно-правового регулювання цієї сфери, що полягають у нормативній 

невизначеності та неврегульованості термінологічного апарату; безсистемності 

вираження цього принципу в правових нормах; невизначеності змісту 

принципу зловживання процесуальним правом, його співвідношення з 

принципом добросовісності; відсутності нормативного закріплення критеріїв 

зловживання процесуальними правами;  оціночному характері фактів 

кваліфікації зловживання правом; відсутності системного правового 

закріплення механізму запобігання, протидії зловживанням процесуальним 

правами та їх припинення, а також застосування заходів процесуального 

примусу; не розробленості заходів відповідальності та порядку її застосування 

в таких випадках; багаторазових випадках зловживання в практиці судів та 

відсутності рекомендацій щодо їх виявлення тощо. 

Для усунення зазначених недоліків запропоновано розробити комплекс 

організаційних заходів з удосконалення механізму запобігання та протидії 

зловживанням процесуальними правами в адміністративному судочинстві: 

запровадити письмове попередження учасників адміністративного судочинства 

про недопущення зловживання процесуальними правами та про наслідки 

порушення цього обмеження; провести узагальнення Верховним Судом судової 

практики щодо виявлення, ідентифікації, кваліфікації та застосування заходів 

процесуального примусу й відповідальності за зловживання процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві; розробити відповідні методичні 

рекомендації щодо заходів запобігання та протидії зловживанню 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві для всіх груп 

учасників; запровадити ведення спеціальної статистики виявлення фактів 

недобросовісного використання процесуальних прав як превентивний захід 

щодо зловживання процесуальними правами.  
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у дослідженні на підставі системного аналізу 

положень теорії адміністративного процесуального права, національного 
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процесуального законодавства та практичної діяльності змісту зловживання 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві та механізму 

запобігання і протидії цьому негативному явищу в Україні. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. У процесі дослідження було виявлено, що у визначенні змісту 

зловживання процесуальними правами науковці розділились на три групи: 

1) прихильники розуміння зловживання правом як здійснення суб’єктивного 

права однією особою всупереч інтересам іншої особи або суспільства 

(Р.А. Калюжний, І.Г. Андрущенко, А.Я. Курбатов, Я.В. Грель, 

Є.В. Васьковський); 2) науковці, що  кваліфікують  зловживання 

процесуальними правами як процесуальне правопорушення (Д.А. Козачук, 

Н.В. Басалюк, В.П Таркін, М.А. Боловнєв, Р.Д. Ляшенко та К.І. Бальковська); 

3) представники комплексного підходу, які вважають, що зловживання правом 

може проявлятися в трьох основних формах: правопорушення, злочину і 

шкідливої поведінки, щодо якої відсутні каральні норми (О.М. Барміна). 

2. Запропоновано визначити зловживання процесуальними правами (як 

категорію адміністративного процесуального права) як діяльність учасників 

адміністративного процесу, що здійснюється всупереч принципам 

адміністративного судочинства  у формі процесуального правопорушення чи 

шкідливої поведінки з метою отримання вигоди більшої, ніж за умови 

добросовісного використання процесуальних прав, наслідком якої є заподіяння 

шкоди публічним або приватним інтересам інших осіб. 

3. Визначено критерії ідентифікації зловживань процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві: 1) цільовий критерій: про наявність 

зловживання процесуальними правами свідчитимуть такі цілі учасника 

судового розгляду, як  намір завдати шкоди опоненту, отримання вигоди 

більшої, ніж у разі добросовісного використання прав; затягування судового 

процесу; необґрунтоване зменшення судових витрат; уникнення або зменшення 

рівня юридичної відповідальності; 2) критерій формального виразу 

(формалізований) проявляється у поданні необґрунтованих, із порушенням 

строків, форми, з помилками підсудності, ціни позову, адресату чи адреси 

процесуальних документів: позовних заяв, клопотань, відзивів на позовні заяви, 

апеляційних чи касаційних скарг, додатків до цих документів та наданих 

доказів; 3) змістовий критерій відображається у протиріччях між принципами 

адміністративного судочинства, фактичними діями учасників судового 

розгляду, заявленими цілями учасників, кількістю та якістю зміни юридичної 

позиції, заявленими доказами, витраченим часом на надання документів, 

проведення експертиз тощо. 

4. Класифіковано види зловживань процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві за такими критеріями, як: 1) стадія, на якій 

вчиняється зловживання процесуальними правами:  на  стадії підготовчого 

провадження, відкриття провадження у справі, стадії розгляду справи по суті, 

стадії перегляду рішення в апеляційному порядку, на стадії перегляду рішення  

в касаційному порядку, на стадії перегляду судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами; на стадії виконання судового рішення; 
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2) категорія справ, в яких здійснюється зловживання: у справах щодо 

виборчого процесу та референдуму; у справах щодо захисту політичних (крім 

виборчих) та громадянських прав; у справах з приводу забезпечення 

функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції; у 

справах, що виникають з відносин публічної служби; у справах з приводу 

реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової 

політики; у справах з приводу регулювання містобудівної діяльності та 

землекористування; у справах з приводу охорони навколишнього природного 

середовища;  у справах з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства; у справах зі 

спорів щодо реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення 

та соціального захисту громадян та публічної житлової політики; у справах 

щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та 

оборони України та інших; 3) вид провадження: зловживання, що вчиняються у 

загальному позовному провадженні, та  зловживання, що вчиняються у 

спрощеному позовному провадженні; 4) мета вчинення зловживання: ті, що 

спрямовані на затягування судового процесу; ті, що спрямовані на завдання 

матеріальної чи моральної шкоди (шкоди діловій репутації); спрямовані на 

зміну підсудності; спрямовані на залишення заяви без розгляду, судового 

рішення без змін або закриття провадження у справі; спрямовані на зрив 

судового засідання; проведення процесуальних дій із порушеннями; втрату 

доказів; 5) суб’єкт, який зловживає процесуальними правами: зловживання, що 

вчиняються позивачами, відповідачами, свідками, перекладачами, експертами, 

суддями; 6) наявність владних повноважень у сторони спору, що зловживає 

правами: вчиняються учасником, що не має владних повноважень, та 

учасником, що має владні повноваження; 7) об’єкт протиправного впливу: 

окрема процесуальні дія, окреме судове засідання; 8) форма зловживання: 

подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним 

або дія якого закінчилася (вичерпана); подання клопотання (заяви) для 

вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або 

нових обставин; заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших 

аналогічних дій, які спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання 

розгляду справи чи виконання судового рішення; подання декількох позовів до 

одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих 

самих підстав; подання декількох позовів з аналогічним предметом і з 

аналогічних підстав; вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція 

автоматизованим розподілом справ між суддями; подання завідомо 

безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який 

має очевидно штучний характер; необґрунтоване чи штучне об’єднання 

позовних вимог з метою зміни підсудності справи або завідомо безпідставне 

залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою; 

узгодження умов примирення, спрямованих на шкоду правам третіх осіб, 

умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі; 

9) правові наслідки кваліфікації зловживання процесуальними правами: 

залишення без покарання; залишення без розгляду заяви; застосування заходів 
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процесуального примусу; притягнення до адміністративної відповідальності за 

неповагу до суду.   

5. Визначено механізм запобігання та протидії зловживанню процесуальним 

правами в адміністративному судочинстві як процес регулюючого впливу на 

поведінку учасників адміністративного судочинства через застосування 

адміністративними судами передбачених законодавством та напрацьованих 

практикою заходів запобігання зловживанням процесуальними правами, їх 

припинення та притягнення осіб, що їх вчиняють, до юридичної 

відповідальності з профілактичною, правозахисною, правовідновлюючою, 

компенсаторною та виховною метою. 

6. Конкретизовано елементи механізму запобігання та протидії 

зловживанню процесуальними правами в адміністративному судочинстві: 

1) принципи добросовісності та неприпустимості зловживання процесуальними 

правами; 2) перелік дій учасників процесу, що можуть бути визнані судом 

зловживанням процесуальними правами; 3) повноваження суду покласти на 

сторону, що зловживала процесуальними правами судові витрати повністю або 

частково незалежно від результатів вирішення спору; 4) повноваження суду 

застосовувати до суб’єктів, що зловживають процесуальними правами, заходи 

процесуального примусу; 5) заходи притягнення до відповідальності. 

Визначено, що основними функціями механізму запобігання та протидії 

зловживанням процесуальними правами в адміністративному судочинстві є: 

профілактична, правозахисна, правовідновлююча, компенсаторна та виховна.   

7. З’ясовано, що за відображенням у законодавстві комплексу заходів із 

запобігання вчиненню зловживань процесуальними правами, припинення їх 

здійснення, а також притягнення до відповідальності за їх вчинення країни 

можна об’єднати у три групи: 1) ті, адміністративне процесуальне 

законодавство яких передбачає заходи тільки одного компоненту (запобігання, 

припинення, притягнення до відповідальності) (Киргизька Республіка та 

Республіка Болгарія); 2) країни, законодавство яких містить комплекс заходів, 

що відображають тільки будь-які два із зазначених компонентів (Естонська 

Республіка, Республіка Казахстан, Республіка Вірменія та  Грузія); 3) країни, у 

законодавстві яких представлені заходи всіх компонентів протидії 

зловживанню процесуальними правами (Латвійська Республіка та Україна).  

Виокремлено окремі аспекти позитивного досвіду правового регулювання 

запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами в судочинстві 

інших країн  та перспективи їх використання в Україні. 

8. Обґрунтовано доцільність доповнення КАС України Розділом  

4-1  «Запобігання та протидія зловживанню процесуальним правами», до якого 

запропоновано включити : 

 статтю 60-1 «Критерії та зміст зловживання процесуальними правами», в 

якій закріпити поняття зловживання процесуальними правами, критерії його 

ідентифікації та трискладовий тест для виявлення його ознак; 

 статтю 60-2 «Види зловживань процесуальними правами», до якої 

перемістити положення чинної наразі статті 45 КАС та доповнити іншими 
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видами за запропонованими критеріями класифікації видами зловживань 

процесуальними правами;  

 статтю 60-3 «Заходи запобігання зловживанню процесуальними 

правами», якою передбачити запровадження документального попередження 

учасників про заборону зловживати процесуальними правами та наслідки його 

порушення;  

 статтю 60-4 «Заходи припинення зловживання процесуальними правами»; 

 статтю 60-5 «Відповідальність за зловживання процесуальними правами», 

в якій визначити диференційовані штрафи за різними видами зловживань 

процесуальними правами та обов’язковість їх застосування судом; 

 статтю 60-6 «Компенсація за зловживання процесуальними правами», де 

передбачити механізми нарахування сум компенсації за доведене штучне 

затягування судового процесу з урахуванням втраченого заробітку фізичних 

осіб та не отриманої вигоди юридичними особами – учасниками розгляду 

справи, що постраждали від зловживання процесуальними правами. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Поліщук В.Ю. Зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню наявних у 

процесуальній науці підходів до визначення ознак,  сутності, понять, 

юридичної природи зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві, механізму запобігання, протидії цьому явищу 

та його припинення. 

Виявлено основні три групи концепцій щодо змісту зловживання 

процесуальними правами як правової категорії: розуміння зловживання правом 

як здійснення суб’єктивного права однією особою всупереч інтересам іншої 

особи або суспільства; як процесуального правопорушення; комплексний 

підхід, що відображає поєднання попередніх. 

Запропоновано визначити зловживання процесуальними правами як 

діяльність учасників адміністративного процесу, що здійснюється всупереч 

принципам адміністративного судочинства  у формі процесуального 

правопорушення чи шкідливої поведінки з метою отримання вигоди більшої, 

ніж за умови добросовісного використання процесуальних прав, наслідком якої 

є заподіяння шкоди публічним або приватним інтересам інших осіб. 

Досліджено зміст критеріїв ідентифікації зловживання процесуальними 

правами учасниками адміністративного судочинства на підставі дослідження 

положень нормативно-правових актів, наукових концепцій та судової практики. 

Запропоновано виокремити такі критерії ідентифікації зловживань 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві: цільовий, 

змістовний та формальний. 

Розглянуто ознаки та поняття механізму протидії зловживанню 

процесуальними правами, розкрито мету заходів з виявлення та припинення 

таких зловживань в адміністративному судочинстві і запобігання їм, виявлено 

положення, що визначають засади запобігання та протидії зловживанню 

процесуальними правами в адміністративному процесі та законодавстві  інших 

країн. 

Запропоновано механізм протидії зловживанню процесуальним правами 

визначити як процес регулюючого впливу на поведінку учасників 

адміністративного судочинства через застосування адміністративними судами 

передбачених законодавством та напрацьованих судовою практикою заходів 
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запобігання, припинення зловживання процесуальними правами та притягнення 

до відповідальності. 

Досліджено ознаки, зміст різних форм зловживання процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві.  

Визначено перспективи внесення змін до адміністративного процесуального 

законодавства з метою удосконалення правової регламентації запобігання та 

протидії зловживанню процесуальними правами. 

Ключові слова: адміністративна справа, адміністративне процесуальне 
право, адміністративне судочинство, адміністративний суд, добросовісне 
використання, зловживання процесуальними правами, критерії, процесуальні 

права, публічний спір, судовий процес. 
 

Полищук В.Ю. Злоупотребление процессуальными правами в 

административном судопроизводстве. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию имеющихся в 

процессуальной науке подходов к определению признаков, сущности, понятий, 

юридической природы злоупотребления процессуальными правами в 

административном судопроизводстве, механизма их предотвращения, 

прекращения и противодействия им. 

Выявлены основные три группы концепций относительно содержания 

злоупотребления процессуальными правами как правовой категории: 

понимание злоупотребления правом как осуществления субъективного права 

одним лицом вопреки интересам другого лица или общества; как 

процессуального правонарушения; комплексный подход, который отражает 

сочетание предыдущих концепций. 

Предложено определить злоупотребление процессуальными правами как 

деятельность участников административного процесса, которая осуществляется 

вопреки принципам административного судопроизводства в форме 

процессуального правонарушения или вредного поведения с целью получения 

выгоды большей, чем при добросовестном использовании процессуальных 

прав, следствием которой является причинение вреда публичным или частным 

интересам других лиц. 

Исследовано содержание критериев идентификации злоупотребления 

процессуальными правами участниками административного судопроизводства 

на основании анализа положений нормативно-правовых актов, научных 

концепций и судебной практики. Предложено выделить следующие критерии 

идентификации злоупотреблений процессуальными правами в 

административном судопроизводстве: целевой, содержательный и формальный 

Рассмотрены признаки и понятие механизма противодействия 

злоупотреблению процессуальными правами, раскрыты цели мероприятий по 

предупреждению, выявлению и пресечению таких злоупотреблений в 
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административном судопроизводстве; выяснены положения, определяющие 

принципы предотвращения и противодействия злоупотреблению 

процессуальными правами в административном процессе и законодательстве 

других стран. 

Предложено механизм противодействия злоупотреблению 

процессуальными правами определить как процесс регулирующего воздействия 

на поведение участников административного судопроизводства путем 

применения административными судами предусмотренных законодательством 

и наработанных судебной практикой мер предупреждения, пресечения 

злоупотребления процессуальными правами и привлечения к ответственности. 

Исследованы признаки, содержание различных форм злоупотребления 

процессуальными правами в административном судопроизводстве. 

Определены перспективы внесения изменений в административное 

процессуальное законодательство с целью совершенствования правовой 

регламентации предотвращения злоупотребления процессуальными правами и 

противодействия этому явлению. 

Ключевые слова: административное дело, административное 
процессуальное право, административное судопроизводство, 
административный суд, добросовестное использование, злоупотребление 

процессуальными правами, критерии, процессуальные права, публичный спор,  
судебный процесс.  

 

Polishchuk V.Yu. Abuse of procedural rights in administrative 

proceedings. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the complex research of the approaches available in 

procedural science to definition of signs, essence, concepts, legal nature of abuse of 

procedural rights in administrative proceedings, the mechanism of their prevention, 

counteraction and termination. 

There are three main groups of concepts on the content of abuse of procedural 

rights as a legal category: understanding of abuse of rights as the exercise of 

subjective rights by one person against the interests of another person or society; as a 

procedural offense; an integrated approach that reflects a combination of the previous 

ones. 

It is proposed to define the abuse of procedural rights as the activity of 

participants in administrative proceedings, carried out contrary to the principles of 

administrative proceedings, in the form of procedural offenses or harmful conduct, in 

order to benefit more than the fair use of procedural rights, resulting in harm to public 

or private interests.  

The content of the criteria for identifying the abuse of procedural rights by 

participants in administrative proceedings on the basis of a study of the provisions of 

regulations, scientific concepts and case law. There is a lack of systematization and 

consistency in similar cases of substantiation of court decisions on refusals to satisfy 
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the motions of plaintiffs or defendants to recognize the abuse of procedural rights in 

the actions of opponents and the application of coercive measures. It is proposed to 

single out the following criteria for identifying abuses of procedural rights in 

administrative proceedings: targeted, substantive and formal 

The signs and concepts of the mechanism of counteraction to abuse of procedural 

rights are considered, the purpose of measures for prevention, detection and 

termination of such abuses in administrative proceedings is revealed, the provisions 

defining principles of prevention and counteraction to abuse of procedural rights in 

administrative proceedings and legislation of other countries are revealed. 

The main measures of the mechanism for combating the abuse of procedural 

rights in administrative proceedings include: prevention measures, namely the rules 

of law that establish the principle of fair use of procedural rights, the prohibition of 

abuse of such rights, improvement of legal norms; statistical reporting on the facts of 

abuse and applicable measures of procedural coercion to such participants, expansion 

of judicial discretion, explanations of higher courts; measures of termination, which 

are to a greater extent measures of procedural coercion; measures to bring to justice, 

usually fines and increases in the amount of reimbursement of court costs for abuse 

of procedural rights. 

It is proposed to define the mechanism of counteraction to abuse of procedural 

rights as a process of regulating the behavior of participants in administrative 

proceedings through the application by administrative courts of measures provided by 

law and developed by case law to prevent, stop abuse of procedural rights and 

prosecute. 

The signs and content of various forms of abuse of procedural rights in 

administrative proceedings have been studied. 

It is proposed under the unfounded motion to disqualify judges as abuse of 

procedural rights in administrative proceedings to determine the intentional actions of 

a participant in a public dispute by an administrative court, consisting in filing an 

unfounded application for disqualification of judges on grounds not provided by the 

Code of Administrative Procedure of Ukraine. participants or for other selfish 

reasons, which violates the principles of inadmissibility of abuse of procedural rights, 

fair, open consideration of the case within a reasonable time. 

It is substantiated that in order to study and improve the legal consolidation of the 

criteria for identifying the abuse of procedural rights in administrative proceedings, it 

is necessary to introduce statistics of such facts detected by the courts. 

Prospects for amending the administrative procedural legislation in order to 

improve the legal regulation of preventing and combating abuse of procedural rights 

are identified. 

Key words: abuse of procedural rights, administrative case, administrative court,  
administrative procedural law, administrative proceedings, criteria, fair use, 

litigation, procedural rights, public dispute.  
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