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АНОТАЦІЯ 

 

Поліщук В.Ю. Зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

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; 

комплексного підходу, що відображає поєднання попередніх.  

Виявлено, що ознаками зловживання процесуальними правами у 

адміністративному процесі є: можливість здійснення лише уповноваженим 

суб’єктом, який має певне суб’єктивне право, тобто особами, які беруть 

участь у справі; за змістом це діяльність, спрямована на здійснення 

процесуального права; метою використання процесуального права є 

отримання вигоди, що за умови добросовісного використання процесуальних 

прав буде меншою ніж при зловживанні процесуальними правами; 

наслідками є заподіяння шкоди суспільним або особистим інтересам інших 

осіб; вчинення зловживання процесуальними правами здійснюється всупереч 

принципам адміністративного судочинства; формами зловживання 

процесуальними правами є процесуальне правопорушення та шкідлива 
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поведінка, щодо якої відсутні каральні норми; наявність причинно-

наслідкового зв’язку між поведінкою особи і наслідками; реалізується у 

відповідних процесуальних документах тощо.  

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. Виявлено відсутність системності та узгодженості за аналогічними 

справами обґрунтувань рішень судів про відмови у задоволенні клопотань 

позивачів чи відповідачів про визнання зловживанням процесуальними 

правами в діях опонентів та застосування до них заходів процесуального 

примусу.  

Запропоновано виокремити такі критерії ідентифікації зловживань 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві як цільовий, 

змістовний та формальний.  

За цільовим критерієм, встановлено, що про наявність зловживання 

процесуальними правами свідчитимуть такі цілі учасника судового розгляду 

як  намір завдати шкоди опоненту, отримання вигоди більшої ніж при 

добросовісному використанні прав; затягування судового процесу; 

необґрунтоване зменшення судових витрат; уникнення або зменшення рівня 

юридичної відповідальності.  

Критерій формального виразу проявляється у поданні необґрунтованих, із 

порушенням строків, форми, з помилками підсудності, ціни позову, адресату 

чи адреси, процесуальних документах: позовних заявах, клопотаннях, 
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відзивах на позовні заяви, апеляційних чи касаційних скаргах, додатках до 

цих документів та наданих доказах.  

Змістовний критерій відображається у протиріччях між принципами 

адміністративного судочинства, фактичними діями учасників судового 

розгляду, заявленими цілями учасників, кількістю та якістю зміни юридичної 

позиції, заявлених доказів, витраченого часу на надання документів, 

проведення експертиз тощо. 

Обґрунтовано, що в сукупності наявність будь-яких елементів кожного 

із критеріїв: цільового, змістовного та формального, вказують  на наявність 

ознак зловживання процесуальними правами учасниками адміністративного 

судочинства. 

Розглянуто ознаки та поняття механізму протидії зловживанню 

процесуальними правами, розкрито мету заходів з попередження, виявлення 

та припинення таких зловживань в адміністративному судочинстві,   

виявлено положення, що визначають засади запобігання та протидії 

зловживанню процесуальними правами в адміністративному процесі та 

законодавстві  інших країн. 

З’ясовано, що за відображенням у законодавстві комплексу заходів з 

запобігання вчиненню зловживань процесуальними правами, припинення їх 

здійснення, а також притягнення до відповідальності за їх вчинення, країни 

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

законодавство яких передбачає заходи тільки одного компоненту 

(запобігання, припинення, притягнення до відповідальності); країни, 

законодавство яких містить комплекс заходів, що відображають тільки будь-

які два із зазначених компонентів; країни, у законодавстві яких представлені 

заходи всіх компонентів протидії зловживанню процесуальними правами.   

До основних заходів механізму протидії зловживанню процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві віднесено: заходи запобігання, а 

саме норми права, що встановлюють принцип добросовісного використання 

процесуальних прав, заборону зловживати такими правами, вдосконалення 
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правових норм; статистичну звітність про факти зловживань та застосовні 

заходи процесуального примусу до таких учасників, розширення суддівської 

дискреції, роз'яснень вищих судових інстанцій; заходи припинення, якими в 

більшій мірі є заходи процесуального примусу; заходи притягнення до 

відповідальності, як правило штрафи та збільшення сум відшкодування 

судових витрат за зловживання процесуальними правами.  

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 запобігання, припинення зловживання процесуальними правами та 

притягнення до відповідальності.  

Визначено ознаки та зміст різних  форм зловживання процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві, у тому числі такої форми як 

подання завідомо безпідставного відводу суддям, на підставі дослідження 

положень нормативно-правових актів, наукових концепцій та судової 

практики.  

Виявлено, що основними ознаками зловживання правом на подання 

заяви про відвід судді є:  мета такої дії, а саме  затягування розгляду справи; 

забезпечення надходження справи до лояльного судді в обхід встановленого 

порядку автоматизованого визначення судді для розгляду справи; завдання 

шкоди іншій стороні спору чи репутації судді; мотивами подання таких заяв, 

а саме позиція учасника розгляду щодо  не можливості розгляду справи через 

перебування судді у відпустці; незгода сторони з окремою думкою судді чи  

висловленою публічно думкою судді щодо того чи іншого юридичного 

питання; непогодження з процесуальними рішеннями суддів; доведений 

судом або визнаний заявником умисел на безпідставне звинувачення суду у 

створенні процесуальних перешкод доступу позивачеві до правосуддя, у 

необ`єктивності та упередженості суддів; порушення принципів 
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справедливого, відкритого розгляду спору упродовж розумного строку та 

неприпустимості зловживання процесуальними правами.  

Запропоновано під необґрунтованим клопотанням про відвід суддів як 

зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві 

визначити умисні дії учасника розгляду публічного спору адміністративним 

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

підстав, не передбачених Кодексом адміністративного судочинства України, 

для затягування справи, завдання шкоди іншим учасникам чи з інших 

корисливих мотивів, що порушує принципи неприпустимості зловживання 

процесуальними правами, справедливого, відкритого розгляду справи 

упродовж розумного строку. 

Обґрунтовано, що для дослідження та удосконалення правового 

закріплення критеріїв ідентифікації зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві, необхідно запровадити ведення статистики 

таких фактів, що виявлені судами.  

Визначено перспективи внесення змін до адміністративного 

процесуального законодавства з метою удосконалення правової 

регламентації запобігання та протидії зловживанню процесуальними 

правами. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний 

суд, адміністративне процесуальне право, публічно-правовий спір, 

адміністративна справа, зловживання процесуальними правами, критерії, 

добросовісне використання, публічний спір, адміністративний суд, судовий 

процес, процесуальні права. 

SUMMARY 

 

Polishchuk V.Yu. Abuse of procedural rights in administrative 

proceedings. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 
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Thesis for a Candidate Degree in Law: 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 prevention, counteraction to this phenomenon and its 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 was found that the signs of abuse of procedural rights in the 

administrative process are: the possibility of exercise only by an authorized entity 

that has a certain subjective right, ie persons involved in the case; in essence, it is 

an activity aimed at exercising procedural law; the purpose of the use of procedural 

law is to obtain a benefit that, provided the fair use of procedural rights is less than 

in the case of abuse of procedural rights; the consequences are harm to the public 

or personal interests of others; abuse of procedural rights is carried out contrary to 

the principles of administrative proceedings; forms of abuse of procedural rights 

are procedural offenses and harmful conduct for which there are no punitive rules; 

the existence of a causal link between a person's behavior and the consequences; 

implemented in the relevant procedural documents, etc. 

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 
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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 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. 

According to the target criterion, it is established that the existence of abuse 

of procedural rights will be evidenced by such goals of the participant in the trial as 

the intention to harm the opponent, to obtain benefits greater than the fair use of 

rights; delaying the trial; unreasonable reduction of court costs; avoidance or 

reduction of legal liability. 

The criterion of formal expression is manifested in the submission of 

unreasonable, in violation of deadlines, forms, with errors of jurisdiction, the price 

of the claim, the addressee or address, procedural documents: statements of claim, 

petitions, responses to appeals, appeals or cassation appeals . 

The substantive criterion is reflected in the contradictions between the 

principles of administrative proceedings, the actual actions of the participants in 

the trial, the stated goals of the participants, the quantity and quality of change of 

legal position, the stated evidence, time spent on documents, examinations and 

more. 

 Collectively, the presence of any elements of each of the criteria: targeted, 

substantive and formal, indicate the presence of signs of abuse of procedural rights 

by participants in administrative proceedings. 

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. 
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 It was found that the legislation reflects a set of measures to prevent abuse 

of procedural rights, termination of their implementation, as well as prosecution 

for their actions, the country can be grouped into three groups: those whose 

administrative procedural legislation provides for measures of only one component 

(prevention, termination, prosecution); countries whose legislation contains a set of 

measures that reflect only any two of these components; countries whose 

legislation provides for measures to address all components of the abuse of 

procedural rights. 

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, including such a form as the 

submission of knowingly unjustified recusal to judges on the basis of a study of 

regulations, scientific concepts and case law. 

It was revealed that the main signs of abuse of the right to file an 

application for dismissal of a judge are: the purpose of such action, namely to 

delay the consideration of the case; ensuring the receipt of the case by a loyal 

judge, bypassing the established procedure for automated determination of a judge 

for consideration of the case; harming the other party to the dispute or the 
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reputation of the judge; the reasons for submitting such applications, namely the 

position of the party to the proceedings regarding the impossibility of considering 

the case due to the judge's leave; disagreement of a party with a separate opinion of 

a judge or a publicly expressed opinion of a judge on a particular legal issue; 

disagreement with the procedural decisions of judges; proven by the court or 

recognized by the applicant intent to unfounded accusation of the court in creating 

procedural obstacles to the plaintiff's access to justice, in the bias and bias of 

judges; violation of the principles of fair, open consideration of the dispute within 

a reasonable time and inadmissibility of abuse of procedural rights. 

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: administrative proceedings, administrative court, 

administrative procedural law, public law dispute, administrative case, abuse of 

procedural rights, criteria, fair use, public dispute, administrative court, court 

proceedings, procedural rights. 
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ВСТУП 

 

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.  
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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.  

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.  
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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;  
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– визначити критерії відокремлення  зловживань процесуальними 

правами від добросовісного їх використання під час розгляду справ 

адміністративними судами; 

– 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 
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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.  

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 
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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; 
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– 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 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 
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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 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ  

ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ 

ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

1.1 Стан наукової дослідженості реалізації принципу 

неприпустимості зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві 

 

Проблема зловживання правом є однією з найбільш актуальних не лише 

в епоху сучасності і не тільки в нашій державі, наголошують Р.А. Калюжний 

та І.Г. Андрущенко [52, с. 18]. Т.Т. Полянський підтримує цю позицію та у 

своїх дослідженнях наголошує, що не лише в Україні, а й в інших державах, 

які утворилися у результаті розпаду СРСР, а також у країнах із розвинутою 

«зразковою» демократією має місце значне поширення зловживання правом 

[121; 122, c. 32]. А.В.Смітюх вважає, що на території України зловживання 

правами стало загальною тенденцією вітчизняного судочинства, а стан 

сучасного правосуддя в Україні від цього явища є в цілому кризовим [168, 

c. 32]. 

Р.А. Калюжний та І.Г. Андрущенко визначають історичні етапи появи 

різних зловживань правами. Так, на їх думку вперше цілісну теорію 

зловживання суб’єктивними правами в континентальній Європі виробила 

французька судова практика в XIX ст., базуючись на нормах права про 

відповідальність за збиток, згідно з якою якщо моральні принципи 

суперечать якійсь дії, то суд визнає цю дію як інспіровану злобою, вчинену 

під дією пристрасті, що не виправдана жодним особистим інтересом, проте 

іншому наносить збиток [52, с. 18]. Надалі, на рубежі ХІХ-ХХ ст., виявляють 

ці науковці законодавство континентальної Європи закріпило так звану 

«шикану» (або «заборону причіпок»), тобто зловживання правом із єдиною 

метою - заподіяти шкоду іншій особі [52, c. 19]. Введення в науковий обіг 

терміну «шикана» є заслугою німецької правової доктрини XIX століття, що 
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походить від німецького слова «Schikane», яке перекладається як «знущання, 

каверза, причіпка» [200, с. 3].  

Н.Л. Буроменська вважає, що проблема зловживання правом має як 

загально-правову проблематику так і публічно-правову складову. 

Н.Л. Буроменська зазначає, що проблема зловживання правом є 

загальнотеоретичною проблемою, яка стосується не лише публічного права, 

однак саме органи публічної влади покликані реагувати та запобігати 

можливим проявам зловживання правом, оскільки поширення такої практики 

підриває авторитет держави, суперечить принципу верховенства права та 

правової держави [22].  

Таким чином,  необхідно констатувати, що історичний розвиток 

наукової думки щодо категорії зловживання процесуальними правами має 

витоки з матеріальних галузей права. Водночас, І.С. Дроботов наголошує на 

неможливості механічного перенесення підходів, вироблених у  

матеріальному  праві  на  сферу процесуального права. У вітчизняній науці 

до теперішнього часу спостерігається значна  розрізненість  підходів  щодо 

правової  природи  та  сутності  поняття «зловживання процесуальними 

правами». Це обумовлено, на думку І.С. Дроботова тим,  що  для 

законодавства  України  інститут  зловживання процесуальними  правами є 

порівняно новим, а для сучасної вітчизняної юридичної науки – недостатньо 

розробленим [41, с. 33]. Зазначені аспекти безпосередньо впливають на 

розшарованість та багатовекторність досліджень, у різних процесуальних 

галузях, що прямо чи опосередковано вивчали питання забезпечення 

добросовісності учасників адміністративного судочинства та недопущення 

ними зловживання процесуальними правами.  

Дослідження питань, тісно пов’язаних із зловживанням процесуальними 

правами здійснювали у своїх дисертаційних роботах такі вчені як: 

О.О. Мілетич «Зловживання правом: теоретико-прикладний аспект» (2015) 

[91], О.М. Кузнець «Суб’єкти зловживання правами у цивільному та 

виконавчому процесі» (2016) [71], Г.І. Марунич «Затягування цивільного 
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процесу: сутність, правові наслідки та способи запобігання» (2019) [88], 

М.О. Боловнєв «Ефективність протидії зловживанням процесуальними 

правами» (2018) [21], Д.С. Сахно «Зловживання правом у податкових 

правовідносинах» (2019) [158], В.О. Скрипченко «Принципи 

адміністративного судочинства» (2020) [167], Р.М. Кихтюк «Правові засади 

процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві» (2019) [70], 

І.С. Дроботов «Зловживання процесуальними правами: адміністративно-

правовий аспект» (2020) [44] та інші.  Кожна робота висвітлювала окремі 

аспекти цього питання, а науковці доповнювали концепцію зловживання 

процесуальними правами та механізму запобігання їм своїми результатами 

досліджень. Вже з наведеного переліку тем дисертаційних робіт 

спостерігається різноплановість такого правового явища як зловживання 

процесуальними правами. 

Особливим комплексним підходом до визначення ключових засад 

механізму протидії зловживання процесуальними правами відрізняється 

дослідження  М.О. Боловнєва. Цей науковець у своїй дисертаційній роботі 

запропонував сукупність необхідних і достатніх ознак поняття зловживань 

процесуальними правами, виділив основні характеристики зловживань 

процесуальним правами як особливого виду правопорушення, довів 

неможливість кваліфікації судом пасивної процесуальної позиції осіб, які 

беруть участь у справі як форми зловживання процесуальними правами; 

розширив уявлення про класифікацію зловживань процесуальними правами; 

обґрунтував недостатність існуючих заходів протидії зловживанням 

процесуальними правами та запропонував сукупність заходів, що 

забезпечують ефективність протидії зловживанням процесуальними правами 

[21].  

О.М. Барміна у своїй дисертації «Зловживання правом як загально-

правова категорія: теоретико-правовий аналіз» дослідила ряд важливих 

аспектів концепції зловживання правами та зробила важливі висновки. 

Наприклад, вона виявила наступні позиції : про те, що сутність зловживання 
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правом визначається ступенем соціальної шкідливості поведінки, 

обумовленої корисливою та іншої особистої зацікавленістю, егоїстичним 

втіленням в процедуру використання прав лише своїх інтересів на шкоду 

правам та (або) законним інтересам інших осіб; позиція про те, що 

зловживання правом може проявлятися в трьох основних формах: шкідливе 

поведінка, щодо якої відсутні каральні норми; правопорушення і злочини; 

запропонувала авторське розуміння поняття «зловживання правом» як 

загально-правової категорії;  виділили певні структурні елементи, пізнання 

яких може полегшити розробку правових засобів боротьби з цими 

зловживаннями тощо [16]. 

У межах дисертації  О.М. Кузнець досліджував питання зловживання 

правами у цивільному та виконавчому процесі. В результаті проведеної 

роботи цим науковцем було розкрито сутність правової поведінки суб’єктів 

як матеріальних, так і процесуальних відносин, проблемні питання 

зловживання правами суб’єктами цивільного та виконавчого процесів; 

сформульовано понятійний апарат, визначено потенційних суб’єктів 

зловживання правами у цивільному та виконавчому процесах;  здійснено 

кваліфікацію осіб на предмет можливості зловживання правами. Зокрема, 

встановлено характерні прояви зловживання правами судом як на стадії 

розгляду справи, так і під час виконавчого провадження, проаналізовано їх 

відмінність від помилок суду, зловживання процесуальними правами 

державними виконавцями, сторонами, третіми особами, боржником, 

стягувачем, адвокатами, досліджено забезпечення позову в контексті 

можливого зловживання правами тощо [71]. 

Свої наукові публікації дослідженню зловживання правом присвятили 

такі вчені як Т.Т. Полянський, який досліджував феномен зловживання 

правом в загальнотеоретичному аспекті [121], а Рогач О. Я. провів теоретико-

правове дослідження зловживання правом [153]. Безпосередньо 

зловживанню правом у публічно-правовій сфері присвятили свої праці 

зокрема такі науковці, як Бакаєв Д. С., який досліджував зловживання правом 



29 

як форму реалізації розсуду в праві [13];  Веніславський В. Ф., що аналізував 

зловживання правом у публічно-правовій сфері як державно-правову 

проблему. Однак межі поняття зловживання правом у публічно-правовій 

сфері залишаються не визначеним остаточно і ця проблема потребує 

поглибленого дослідження [25; 22]. 

Дослідженню неприпустимості зловживання правом як 

загальнотеоретичного принципу присвятив своє дисертаційне дослідження 

Хміль М. М. Ним було запропоновано дефініцію поняття «зловживання 

правом», визначено специфічні ознаки, сутність та види зловживання правом, 

фактори, що йому сприяють. Встановлено характерні риси законодавства 

України, що містить норми про заборону зловживання правом. Проаналізовано 

зміст правових гарантій захисту від зловживань правом в законодавстві України, 

зарубіжних країн та міжнародних актах [193]. 

Зловживання правом у теоретико-прикладному аспекті також 

досліджувала Мілетич О. О. у своїй дисертації. Вона у своїй роботі 

визначила концептуальні підходи до розуміння поняття «зловживання 

правом», сутності категорії, надала її видову характеристику, визначила 

взаємозв’язок із видами правової поведінки, конкретизувала способи 

боротьби із зловживанням правом, вивчила міжнародний досвід та 

вітчизняну практику,  дослідила сучасні тенденції розвитку та 

функціонування категорії «зловживання правом», визначила чинники 

боротьби та подолання зловживання правом засобами підвищення 

ефективності сучасного законодавства у суспільстві [22]. 

З урахуванням наведеної інформації слід відмітити класичний підхід 

І.С. Дроботова, який аналізуючи ступінь наукової розробленості інституту 

«зловживання процесуальними правами» виокремив три групи наукових 

досліджень у цій сфері: 1) праці  адміністративно-процесуальної  тематики; 

2) праці цивільно-процесуальної, господарсько-процесуальної та 

кримінально-процесуальної  тематики; 3) праці теоретико-правового 

характеру [41; 44, c. 35-42].  
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До першої групи досліджень, а саме тих, що присвячені питанням 

адміністративно-процесуальної тематики щодо категорії зловживання 

процесуальними правами І.С. Дроботов відніс роботи І.В.Топора «Теоретико-

правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному 

судочинстві» (2014); Р.М.Кихтюка  «Правові  засади процесуального  статусу  

сторін  в  адміністративному  судочинстві»  (2019); Г.В. Мойсенко «Оціночні  

поняття  в адміністративному судочинстві України» (2017); М.М. Гімона 

«Реалізація  права  на  справедливий  суд  в  адміністративному  судочинстві 

України»; М.В. Джафарової  «Адміністративне  процесуальне  право  

України:  питання теорії» (2018); Д.С. Сахно «Зловживання  правом  у  

податкових правовідносинах» (2019); С.О. Корінного «Впровадження  

медіації  в  адміністративний  процес України»  (2019); О.М. Величка 

«Представництво  прав,  свобод  та інтересів  громадян  в  адміністративному 

судочинстві» (2019). До другої групи досліджень, проведених вітчизняними 

вченими, І.С. Дроботов вважає необхідно включити наступні: Я.В. Греля 

«Зловживання сторін  процесуальними  правами  в  цивільному і 

арбітражному  процесі» (2006); Н.А. Развейкіної «Зловживання  правом  як  

спосіб неправомірного впливу головуючого  на присяжних  засідателів  і  

засоби  захисту  від  нього» (2007); А.В. Юдіна  «Зловживання  

процесуальними правами в цивільному судочинстві» (2009 р.); Л.Є. Зуєва  

«Принципи господарського процесу» (2012); О.О. Перекрестної 

«Зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві» 

(2014); О.М. Кузнеця «Суб’єкти зловживання правами у цивільному та 

виконавчому процесі» (2016); Г.І. Марунич «Затягування  цивільного  

процесу:  сутність,  правові наслідки та способи запобігання» (2019); 

М.Б. Майка  «Виконання  ухвал  суду  у  цивільному  процесі» (2019); 

А.О. Ткачук «Зловживання процесуальними правами у цивільному процесі 

України» (2020); Г.Т. Бекназар-Юзбашева «Зловживання  правом  і  принцип 

доброї  совісті в  цивільному  праві  Росії  і Німеччини» (2013); К.В. Рябцева 

«Зловживання   правом   у кримінальному  судочинстві» (2014). Праці 
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теоретико-правового характеру, віднесені до третьої групи, на думку 

І.С. Дроботов, представлені дослідженнями С.Г. Зайцевої «Зловживання 

правом» як правова категорія: питання теорії  і  практики»  (2003); 

М.М. Хміля «Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-

правові   аспекти)» (2005); Н.О. Дурново  «Зловживання правом як особливий 

вид правової поведінки (теоретико-правовий аналіз)» (2006); О.Є. Наумова 

«Зловживання  правом:  теоретико-правовий  аспект»  (2010); О.Я. Рогача 

«Зловживання правом: теоретико-правове  дослідження» (2011); Д.С. Бакаєва 

«Концепція зловживання  правом  у  правовій  доктрині» (2013); 

О.О. Мілетич «Зловживання  правом: теоретико-прикладний  аспект»  (2015); 

Я.Я. Мельника «Безпека цивільного  процесу:  теоретико-правове  

дослідження» (2019) та іншими [44, c. 35-44].  

На наш погляд, наведені наукові роботи можна групувати за різними 

критеріями. Наприклад, чітко прослідковується залежність розвитку наукової 

думки щодо категорії зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві від історичних етапів становлення 

вітчизняного адміністративного процесуального законодавства. В період 

незалежності України можна прослідкувати чотири етапи становлення 

наукової думки щодо категорії зловживання процесуальними правами. 

Перший етап розпочався з 24 серпня 1991 року і тривав по 5 липня 

2005 р. до прийняття КАС України. У цей час категорія зловживання 

процесуальними правами досліджувалась в межах науки цивільного 

процесуального, господарського процесуального та кримінального 

процесуального права. Тому є логічним, що в межах цього історичного етапу 

наукові дослідження представлені роботами вчених саме у цих галузях.  

Другий етап, на наш погляд, тривав з  2005 по 2017 роки, коли діяв КАС 

України і до внесення змін в правове регулювання механізму запобігання та 

протидії зловживаннями процесуальними правами згідно Законом України 

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
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судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 

2147-VIII. На цьому етапі правове регулювання добросовісності учасників 

адміністративного судочинства визначалось статтями 2, 49, 72 КАС України, 

проте у кодексі не використовувався термін «зловживання». 

На другому історичному етапі, тобто у період з 2005 по 2017 роки було 

проведено ряд монографічних досліджень категорії добросовісності 

поведінки учасників адміністративного судочинства представниками 

різногалузевих процесуальних наук. У сфері адміністративно-

процесуального права слід відмітити роботи таких вчених як І.В. Топора, 

Г.В. Мойсенко, М.М. Гімона, О.М. Кузнеця, О.О. Мілетич та інших. 

Третій етап розпочався із жовтня 2017 р. й тривав до 2020 року. Цей 

період розвитку правового регулювання адміністративних процесуальних 

відносин характеризувався закріпленням у КАС на рівні з принципом 

добросовісності також принципу неприпустимості зловживання 

процесуальними правами, що було пов’язано із прийняттям Закону України 

від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII. Таким чином основні елементи механізму 

запобігання та протидії зловживанням процесуальними правами у межах 

адміністративного судочинства закріплені у статтях  2, 44, 45, 78, 139, 144-

149, 249 КАС України правових норм [57]. В рамках проведення судової 

реформи в Україні 15 грудня 2017 року набули чинності у новій редакції 

Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний 

кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, які заклали 

однакові засади протидії зловживанням процесуальними правами.  

На цьому етапі з’являються нові наукові дослідження, обумовлені 

новелами КАС України, що опосередковано розглядають і питання 

запобігання зловживанню процесуальними правами, серед яких слід 

відмітити роботи Р.М. Кихтюка, М.В. Джафарової, Д.С. Сахно, 

С.О. Корінного, О.М. Величка, Г.І. Марунич, М.О. Боловнєва та інших. 

Четвертий етап не характеризується масштабними змінами у 

адміністративному процесуальному законодавстві, проте відображає, на наш 
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погляд, тенденції удосконалення правового регулювання елементів 

механізму запобігання та протидії окремим видам зловживань 

процесуальними правами. Ці тенденції відображені у змісті Закону України 

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ» 

від 15 січня 2020 року № 460-IX [136]. Згідно з цими змінами було 

встановлено певні запобіжні правові інструменти, що ускладнюють 

використання необґрунтованих заяв про відвід суддів як форму зловживання 

процесуальними правами. Цей етап триває до тепер. З урахуванням короткої 

тривалості цього часового періоду, наукових досліджень, що відіграють 

важливу роль у формуванні сучасної концепції зловживання процесуальними 

правами в межах адміністративного судочинства було проведено мало, проте 

особливо слід відмітити важливість роботи І.С. Дробота [44]. Цей вчений у 

дисертаційному дослідженні «Зловживання процесуальними правами: 

адміністративно-правовий аспект» комплексно дослідив сутність та зміст 

зловживання процесуальними   правами   в адміністративному  судочинстві 

та водночас зробив акцент на проведенні порівняльно-правового дослідження 

цієї правової категорії з іншими процесуальними галузями права, навів 

загальнотеоретичні положення цієї концепції. Водночас, категорія 

зловживання процесуальними правами та проблеми реалізації принципу 

неприпустимості вчинення таких дій є багатовекторними, що 

супроводжуються динамічними змінами у вітчизняному законодавстві, а 

тому потребує поглибленого вивчення.  

Таким чином, з наведених досліджень слідує, що вихідні засади 

проблематики зловживання процесуальними правами знаходяться у площині 

досліджень матеріального права і пов’язані із такою категорією як 

«зловживання правом» в публічних правовідносинах та водночас має значне 

коло дотичних аспектів із категорією цивільного процесуального та 

господарського процесуального права «зловживання процесуальними 
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правами». Тому є обґрунтованою позиція І.С. Дроботова, який наголошує на 

тому, що «для  інституту  зловживання  процесуальними  правами  в 

адміністративному  судочинстві   є  властивим  подвійний  стан:  відсутність 

чи мала опрацьованість теоретичної частини, що поєднується із наявністю 

численних, переважно орієнтованих на практику, розробок [44].  

Проблема зловживання матеріальними і процесуальними правами, 

зауважує С.О. Васильева, належить до проблем розвитку законодавства 

України. Її можна вважати загально-правовою, оскільки випадки 

зловживання правом мають місце в різних сферах: цивільного права, 

міжнародного (приватного і публічного), цивільного процесуального, 

господарського, господарського процесуального, сімейного, земельного, 

адміністративного, адміністративного процесуального, фінансового права та 

інших галузей [23, c. 52]. 

Таким чином можна розглядати різні критерії систематизації наукових 

досліджень у цій сфері, а саме за часом їх проведення, галуззю 

процесуального чи матеріального права, масштабом охоплення проблеми 

зловживання процесуальними правами у дослідженні. Проте найдоречнішою, 

на наш погляд, є класифікація за змістом зловживання процесуальними 

правами, яке у своїх концепціях виокремили науковці.  

Сучасні науковці при визначенні змісту зловживання процесуальними 

правами розділились на три групи: 1) прихильників розуміння зловживання 

правом як здійснення суб’єктивного права однією особою всупереч інтересам 

іншої особи або суспільства; 2) науковців, що  кваліфікують  зловживання 

процесуальними правами як процесуальне правопорушення; 3) представників 

комплексного підходу. 

Представниками першої групи є Р.А. Калюжний,  І.Г. Андрущенко, 

А.Я. Курбатов, Я.В. Грель, Є.В. Васьковський. Вони вважають, що 

зловживання правом означає здійснення суб’єктивного права однією особою 

всупереч інтересам іншої особи або суспільства. Суб’єктивне право 

трактується як вид можливої поведінки учасників правових відносин, 
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визначеного і гарантованого юридично. Очевидно, що для зловживання 

суб’єктивним правом особа повинна володіти таким, оскільки будь-яке інше 

зловживання за відсутності права є поведінкою всупереч праву і, відповідно, 

підпадає під ординарне правопорушення. Проблема заборони зловживання 

правом безпосередньо пов’язана зі встановленням певних юридичних меж, 

що позначають межі припустимої поведінки особи при реалізації права. 

Основним критерієм для встановлення меж реалізації (задоволення) інтересів 

певної особи служать інтереси інших осіб, у тому числі суспільні та державні 

[73, с. 37; 58, c. 686].  

Р.А. Калюжний та І.Г. Андрущенко вважають, що під зловживанням 

правом варто розуміти явища, які із формальної точки зору не суперечать 

чинному законодавству, і використання права спрямоване не на законну 

реалізацію прав учасниками правовідносин, а переслідує іншу, часто 

протиправну мету. Ці науковці визначили основні ознаки зловживанням 

правом як правової категорії, а саме: 1)  наявність в особи суб’єктивного 

права; 2) діяльність, спрямована на здійснення цього права; 3) використання 

цього права не за його соціальним призначенням, а з заподіянням шкоди 

суспільним або особистим інтересам; 4)  відсутність порушення конкретних 

юридичних заборон (тобто їх додержання) або невиконання обов’язків (тобто 

їх виконання); 5) встановлення факту зловживання правом компетентними 

правозастосовними органами; 6) настання юридичних наслідків [52, c. 20].  

Крім основних ознак, зловживання правом, дослідники зазначають і 

другорядні ознаки, а саме: 1)  здійснення суб’єктивного права в протиріччі з 

доброю совістю, доброю вдачею [85, c. 29; 86]; 2) використання 

недозволених конкретних форм у рамках дозволеного загального типу 

поведінки [38]; 3) вихід за межі права під впливом суб’єктивних інтересів і 

відповідне порушення законних інтересів інших осіб [166, c. 45]. 

Представниками другої групи науковців, що підтримують розуміння 

зловживання правом як правопорушення є такі вчені як Д.А. Козачук, 

Н.В. Басалюк, В.П Таркін, М.А. Боловнєв, Р.Д. Ляшенко та К.І. Бальковська. 
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Під зловживанням процесуальними правами Д.А. Козачук, Н.В. Басалюк 

та В.П Таркін пропонують розуміти форму процесуального правопорушення, 

що знаходить свій вираз у вчиненні дій неспіврозмірних із наслідками, до 

яких вони можуть призвести, використанні наданих прав всупереч їх 

призначенню із метою обмеження можливості реалізації чи обмеження прав 

інших учасників провадження, перешкоджання діяльності суду із 

правильного і своєчасного розгляду справи, необґрунтованого 

перевантаження роботи суду [58, c. 687].  

Під зловживанням процесуальними правами як правовою категорією 

Боловнєв М.А. розуміє особливий вид процесуального правопорушення, 

вчиненого особами, які беруть участь у справі, і (або) їх представниками, 

пов'язаний з перевищенням меж реалізації права і не пов'язаний з наміром 

досягти мети і завдання цивільного і адміністративного судочинства, що 

тягне в якості наслідків заподіяння шкоди іншим особам і (або) правосуддю 

[21]. 

І. Козьяков та О.Говоруха також визначають зловживання 

процесуальними правами як  конкретне процесуальне правопорушення, 

сутність якого полягає в умисній протиправній процесуальній дії 

(бездіяльності) недобросовісної особи, що вчиняється нею з метою 

зашкодити інтересам правосуддя і процесуальним правам інших учасників 

судового розгляду  справи [55, c. 38]. 

Зловживанню процесуальними правами згідно КАС України, на думку  

Д.А. Козачука, Н.В. Басалюка та В.П Таркіна, притаманні такі ознаки: 

1) наявність у певної особи суб’єктивного права, передбаченого законом; 

2) використання можливості реалізації вказаних прав; 3) використання прав 

усупереч їх прямому призначенню і тим самим спричинення шкоди; 4) дії 

особи спрямовані на отримання певної вигоди; 5) наявність причинно-

наслідкового зв’язку між поведінкою особи і наслідками [58, c. 688]. 

Боловнєв М.А. вважає, що основними ознаками зловживань 

процесуальним правами як особливого виду правопорушення, є такі  як: 
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володіння правом, протиріччя призначенням суб'єктивних прав, несвоєчасна 

реалізація, відсутність мотивування та обґрунтування скоєних дій в заявах і 

клопотаннях [21]. 

Д.А. Козачук, Н.В. Басалюк та В.П Таркін наполягають на тому, що 

викладення норм процесуального законодавства вказує на те, що 

зловживання процесуальними правами вийшло за межі форми 

недобросовісної поведінки учасника процесу і стало повноцінним 

правопорушенням, для якого характерним є наявність елементів 

правопорушення: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.  

Так, об’єктом зловживання є суспільні відносини, що складаються у сфері 

ефективного відправлення адміністративного судочинства; об’єктивну 

сторону правопорушення становить штучне створення учасниками процесу 

юридичних фактів процесуального права; суб’єктом – зловживачем, може 

бути будь-хто із учасників процесу;  суб’єктивна сторона є обов’язковою 

ознакою якої є вина, що може виражатися як у формі умислу, так і у формі 

необережності [58, c. 686]. Боловнєв М.А. виокремлює аналогічні елементи 

такого складу адміністративного процесуального правопорушення як 

зловживання процесуальними правами із деякими особливостями їх змісту 

[21]. 

Р.Д. Ляшенко та К.І. Бальковська формулюють поняття шикани як 

особливого виду зловживання процесуальними правами - це різновид 

правопорушення, яке визначає неприпустимими здійснення процесуального 

права як такого, що робить розгляд справи в суді несвоєчасним, 

несправедливим і спричиняє настання шкідливих наслідків для іншої 

сторони, зокрема незручності майнового й морального характеру [82, c. 19]. 

На думку цих науковців до ознак шикани слід віднести: 1) заподіяння шкоди 

іншому суб’єкту, його правам та охоронюваним законом інтересам; 2) 

прямий умисел; 3) протиправність; 4) об’єктом посягання є майнові та 

особисті немайнові права та інтереси суб’єктів; 5) наявність шкоди; 6) вина 

[82, c. 19]. З урахуванням зазначених ознак, можна припустити що найбільше 
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їм відповідає п. 5 ч. 2 ст 45 КАС, а саме дії, що суперечать завданню 

адміністративного судочинства, зокрема узгодження умов примирення, 

спрямованих на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, 

які мають бути залучені до участі у справі [57]. Проте категорія зловживання 

процесуальними правами у адміністративному процесуальному праві стала 

предметом ґрунтовних наукових досліджень вітчизняними вченими 

нещодавно.  

В.О. Скрипченко визначає «зловживання процесуальними правами», як 

адміністративне процесуальне правопорушення, що характеризується 

умисними недобросовісними діями учасників справи, що призводять до 

порушення процесуальних прав інших учасників й суперечать  завданню 

адміністративного судочинства, та є підставою для застосування судом 

процесуальних заходів (позбавлення права на процесуальну дію або 

застосування судом інших негативних юридичних наслідків, передбачених 

законом) [167]. 

Представником третьої групи науковців, що підтримують комлексний 

підхід, є наприклад О.М. Барміна, Н.О. Дурново, С.А. Васильєва.  

На відміну від представників попередньої групи, С.А. Васильєва 

наголошує, що зловживання правом не є правопорушенням, хоча може в 

нього перерости при завданні, наприклад значної шкоди суспільству, 

охоронюваним законом правам, свободам громадян, інтересам держави [23, 

c. 55]. О.М. Барміною виявлено, що зловживання правом може проявлятися в 

трьох основних формах: правопорушення, злочину і шкідливої поведінки, 

щодо якої відсутні каральні норми. З урахуванням цього зловживання правом 

як правова категорія було визначено як несумлінна, злісна поведінка 

уповноваженої особи, що посягає на конструктивні принципи правового 

регулювання [16, c. 12].  

За концепцією О.М. Барміної  сутність зловживання правом як правової 

категорії  визначається ступенем соціальної шкідливості поведінки, 

обумовленої корисливою та іншої особистої зацікавленістю, егоїстичним 
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втіленням в процедуру використання прав лише своїх інтересів на шкоду 

правам та (або) законним інтересам інших осіб, чим спотворюється мета 

правового регулювання, втілена законодавцем. О.М. Барміна вважає, що  

шкідливість зловживання правом виражається в посяганні на конструктивні 

принципи правового регулювання, а це набагато небезпечніше в порівнянні з 

порушеннями конкретних правових норм [16, c. 13]. 

Цей науковець викладає контраргументи щодо спростування 

однозначного підходу до зловживання процесуальними правами як 

процесуального правопорушення, а саме на думку О.М. Барміної 

зловживання правом відрізняється від правопорушення відсутністю в діях 

несумлінної особи складу правопорушення, в силу чого не застосовуються 

покарання до даної особи; від несумлінної поведінки страждають приватні 

інтереси осіб, в той час як при скоєнні правопорушень такі інтереси можуть 

бути не порушені; щодо зловживання правом не діє принцип невідворотності 

покарань, тоді як щодо правопорушень такий діє; правопорушення являє 

собою посягання на охоронювані законом відносини, в той час як 

зловживання правами являє собою шкідливий для інших осіб спосіб 

реалізації своїх прав і інтересів і т.д [16, c. 13].  

Багато науковців сходяться у тому, що зловживання правами може 

носити як протиправний, так і правомірний характер. Так, Н.О. Дурново, 

зазначає, що не будучи ані правопорушенням, ані правомірною поведінкою, 

зловживання правом представляє собою юридично допустимі дії суб’єкта по 

здійсненню свого права в межах його суб’єктивного права, що порушує межі 

здійснення суб’єктивного права чи не порушуючого ці межі, але будучи 

суспільно шкідливим та засуджуваним суспільством та завдає шкоду правам, 

свободам та інтересам інших учасників суспільних відносин. При цьому це 

явище, на думку цього науковця може носити [45]. На відміну від юридичних 

дій, що мають чітко виражений протиправний характер та містять усі ознаки 

правопорушення, зловживання являє собою перед усім таке здійснення 

суб’єктивного права, що йде у розріз з його призначенням, роллю, функцією, 
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місцем у правовому регулюванні суспільних відносин, порушує межі 

здійснення права, але не порушує заборони, що містяться у правовій нормі. 

Таким чином, протиправне зловживання правом – це поведінка 

уповноваженої особи, яке не порушує норми права, але виходить за 

встановлені межі здійснення прав, є за своїм змістом не правопорушенням, а 

протиправним зловживанням правом. Н.О. Дурново, наголошує, що 

правомірна поведінка суб’єкта у взаємодії з інтересами інших осіб, повинно 

викликати до свого прояву позитивне, схвалююче ставлення з боку держави 

та суспільства. Подібна поведінка людини виключає застосування до неї 

заходів юридичної відповідальності  та суспільного осуду, так як за своїм 

змістом є «суспільно-позитивним». На відміну від правомірної поведінки, 

правомірне зловживання правом – це поведінка управомоченої особи у 

межах суб’єктивних прав, що здійснюється хоча і у межах їх реалізації, але 

завдає шкоду іншим суб’єктам та не охороняється державою [45, c. 9-10]. 

На думку Л. Еннекцеруса, «заборонено не всяке здійснення права, що 

заподіює шкоду іншій особі. Без нанесення шкоди іншим особам при 

здійсненні деяких прав навіть не можна обійтися, якщо взагалі їх 

здійснювати. Недостатньо також, щоб здійснення права мало на меті завдати 

шкоди [198, c. 437-438]. Потрібно більше: з обставин справи повинно 

випливати, що здійснення права для особи, що здійснює таку дію, не може 

мати ніякої іншої мети, ніж заподіяння шкоди; але це взагалі можна визнати 

тільки тоді, коли здійснення права не має для нього ніякого інтересу, 

наголошує І.О. Покровський. Також цей науковець наголошує, що «потрібно 

допускати виключення на той випадок, якщо хоча і мислима інша мета і 

може бути вона є навіть в наявності, але остання суперечить праву або 

аморальна». Відповідно до другого підходу - зловживанням правом 

визнається здійснення суб'єктивного права в протиріччі з доброю совістю, 

добрими звичаями. Шикана в даному випадку - це така форма реалізації 

права, при якій суб'єкт не співвідносить свою поведінку з принципом 

справедливості. Цей підхід, на думку І.О. Покровського та О.О. 
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Малиновського, має цілий ряд недоліків, а саме «надаючи судам можливість 

визначати факт наявності зловживання правом з міркувань справедливості, 

надаючи їм можливість зважування суперечливих інтересів за ступенем їх 

важливості, виводиться тим самим вся область здійснення прав з під дії 

юридичних норм, та  віддається під контроль деяких позазаконних критеріїв. 

Ці критерії не мають об'єктивності, а тому їх застосування позначає тільки 

встановлення суб'єктивного суддівського розсуду» [111, с. 113; 86]. 

Наведені наукові підходи до виявлення ознак, визначення поняття 

зловживання процесуальними правами, свідчать про активну полеміку 

вчених щодо його змісту як категорії адміністративного процесуального 

права. Водночас усі дослідники сходяться на негативному впливі 

зловживання процесуальними правами для виконанням завдань 

адміністративного судочинства, а саме справедливого, неупередженого та 

своєчасного 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 [57]. Проте слід констатувати, що зміст зловживання 

процесуальними правами як категорії адміністративного процесуального 

права досліджений недостатньо.  

У цьому аспекті слід підтримати І.С. Дроботова, що сучасний стан 

наукової думки щодо категорії зловживання процесуальними правами в 

адміністративному процесуальному праві потребує проведення  

комплексного  наукового дослідження цього питання. Негативними 

наслідками відсутності таких наукових розробок є  не можливість зважено 

оцінювати існуючі розробки фахівців, вирішувати складні прикладні 

ситуації,   розв’язувати   дискусійні   питання,   знаходити   простір   для 

удосконалення законодавства про адміністративне судочинство. На думку 

цього науковця, що підтверджується і результатами нашого наукового 

пошуку, категорія «зловживання процесуальними правами» наділена  

адміністративно-процесуальною, міждисциплінарною та 
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загальнотеоретичною  інформаційною  пов’язаністю. Тому, стверджує І.С. 

Дроботов, пізнання цієї категорії «забезпечується не лише палітрою 

адміністративно-процесуальних розробок; може сприяти творчому 

перенесенню у галузь досягнень всього процесуального  права,  а  також  

теорії  права, і  не  виключає  зворотного  руху доктринальних надбань» [44, 

c. 35]. 

У процесі дослідження було виявлено, що при визначенні змісту 

зловживання процесуальними правами розділились на три групи [114, c. 

117]: 1) прихильників 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) науковців, 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) представників 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). 

 

1.2 Правова природа зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві 

 

Зміни внесені до КАС України у 2017 році, що запровадили категорію 

«зловживання процесуальними правами» в адміністративному судочинстві, 

встановили правила боротьби із таким негативним правовим явищем 

спрямовані в першу чергу на дисциплінування осіб, які так чи інакше 

причетні до участі у судовому процесі чи його організації. Не значний період 

застосування на практиці цих новел КАС України вимагає від наукової 

спільноти здійснити дослідження змістовного розуміння сутності цього 

терміну, потребує визначення наукової дефініції «зловживання 
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процесуальними правами в адміністративному судочинстві» з урахуванням 

вже напрацьованої у певній мірі судової практики та окремих думок 

правників. 

У юридичній літературі, зазначає Н.Л. Буроменська, доречно 

відзначається, що інститут зловживання правом є відносно новим для 

законодавства України та недостатньо розробленим в сучасній вітчизняній 

юридичній науці, наслідком чого є численні розбіжності у поглядах учених 

щодо його сутності та правової природи. Водночас, ця вчена наголошує, що з 

правової точки зору, принцип заборони зловживання правом спрямований 

на: 1) реальне визнання у суспільстві та державі принципу верховенства 

права; 2) розвиток механізмів дієвості та доступності прав та свобод; 

3) попередження порушень прав та свобод; 4) запровадження розумних меж 

при реалізації прав та свобод; 5) розвиток законодавства, виходячи із 

необхідності належного законодавчого забезпечення заборони зловживання 

правом. Виходячи із зазначеного, Н.Л. Буроменська робить висновок, що 

принцип заборони зловживання правом – це основоположний принцип права, 

що означає запровадження у правовий спосіб чітких меж (обмежень, 

заборон) щодо реалізації правомочними суб’єктами правовідносин своїх прав 

(повноважень) з метою гарантування прав та свобод людини, суспільних 

(державних) інтересів [22, c. 266, 279]. Ці положення є вихідними для 

принципу не припустимості зловживання також процесуальними правами. 

Сучасний стан застосування принципу недопустимості зловживання 

процесуальними правами на думку А.Я. Курбатова  свідчить про його 

активне використання не тільки в цивільному та податковому праві, а також 

в сімейному, трудовому праві, а також в процесуальних галузях. Крім того 

набуває поширення використання поняття «зловживання владою» з боку 

органів публічної влади та їх посадових осіб [74]. Засади запобігання 

зловживання владою визначені на міжнародному рівні у Декларації основних 

принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою [39]. 
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Надана законом свобода процесуальної поведінки учасників 

адміністративного судочинства при здійсненні суб’єктивного права, 

вважають Д.А. Козачук, Н.В. Басалюк та В.П. Таркін, може перешкоджати 

своєчасному і ефективному відправленню правосуддя, спричиняти шкоду 

іншим учасникам процесу, відсутність чіткої концепції протидії зловживання 

процесуальними правами, що визначала б ознаки такої поведінки учасників 

судового процесу, негативно впливала на ефективність ведення судочинства. 

Як наслідок мало місце безпідставне збільшення строків судового розгляду, 

прийняття помилкових рішень, порушення матеріальних і процесуальних 

прав інших учасників процесу [58, c. 286].  

Значне розширення регулювання відносин щодо протидії суду 

зловживанню процесуальними правами був закріплений у Кодексі 

адміністративного судочинства України Законом України від 3 жовтня 2017 

року № 2147-VIII [135].  На дотримання засад доступності правосуддя, на 

наш погляд, спрямовані також положення ст. 2 КАС України, яка визначає 

однією з основних засад адміністративного судочинства принцип 

неприпустимість зловживання процесуальними правами, а також ст. 45 КАС 

України, яка визначає, що учасники судового процесу та їхні представники 

повинні добросовісно користуватися процесуальними правами, а 

зловживання ними не допускається [57].  З 2017 року розпочався новий етап 

формування  судової практика щодо застосування цих правових положень та 

активізувались наукові дослідження змісту зловживання правами учасниками 

процесу та заходів його запобіганню . 

Слід погодитись із твердженням Р.А. Калюжного та І.Г. Андрущенко, 

що вітчизняне законодавство не дає чіткого тлумачення терміну 

«зловживання правом» [52, c. 19]. Так само у сучасному вітчизняному 

законодавстві термін шикана не закріплений, проте, Р.Д. Ляшенко та К.І. 

Бальковська вважають, що положення, які розкривають зміст цієї правової 

категорії сформульовані. Так, ст.13 Конституції України передбачає, що 

неприпустимим є здійснення права із наміром завдати шкоди іншій особі та 
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зловживати правом у інших формах, а також встановлено обов’язок при 

здійсненні прав додержуватися моральних засад суспільства та не 

порушувати права інших осіб  [82, c. 19]. В.Н. Грибанов вважає, що термін 

«зловживання правом» у його буквальному розумінні означає «використання 

права на зло». Вже з цього випливає, що поняття «зловживання правом» 

може бути використане лише тоді, коли уповноважений суб’єкт має певне 

суб’єктивне право. У тих же випадках, коли особа здійснює будь-які дії, що 

не засновані на суб’єктивному праві, вести мову про зловживання правом не 

можна [38, с. 43]. 

Курбатов А.Я. узагальнив сучасні проблеми, що супроводжують 

розуміння та застосування принципу недопущення зловживання правом: 

1) безсистемність вираження цього принципу в правових нормах; 

2) невизначеність змісту принципу зловживання правом та ізольованість його 

застосування в різних галузях права, де він набуває особливого змісту; 

3) наділення зловживання правом абсолютно оціночним характером; 4) не 

визначення співвідношення принципів добросовісності користування 

правами  та недопущення зловживання правом [74]. Ці тенденції 

проявляються і у адміністративному процесі.  

Застосування не за призначенням процесуальних прав, аргументовано 

доводять Р.Д. Ляшенко, К.І. Бальковська та  О С. Фонова, спрямоване на 

деструктивний вплив на судовий процес, внаслідок чого посередньо 

погіршується правове становище іншої сторони правового конфлікту. Як 

приклад, можна навести ситуацію, коли не за призначенням 

використовується право на оскарження проміжних та остаточних судових 

актів. За таких обставин, розгляд справи зупиняється до повернення справи 

до суду першої інстанції. Згідно ст. 309 КАС України термін апеляційного 

перегляду складає два місяці, то повертається справа мінімум після 

закінчення цього строку. Це за умови, якщо після апеляційного не буде 

касаційного перегляду. За його наявності, розгляд справи в усіх інстанціях 

може затягтися мінімум на чотири-шість місяців. Досить часто, зазначає О.С 
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Фонова, оскаржуються ухвали суду, які не підлягають апеляції, зокрема, 

ухвали про порушення провадження у справі, про відвід, про відкладення 

розгляду справи та ін. Отже, оскаржуючи ухвалу суду, недобросовісний 

учасник правового конфлікту має на меті не досягнення позитивних 

наслідків реалізації права на оскарження, скасування незаконної ухвали суду 

та подальший всебічний, повний і неупереджений розгляд справи судом, а 

затягування процесу з метою або виграшу правового конфлікту, або 

відтягування моменту відповідальності [189, с. 188-192; 82, c. 16; 185]. 

За  2020 рік у провадження адміністративних окружних судів 

перебувало 284 959 справ та матеріалів. Водночас окружними 

адміністративними судами було постановлено лише 184 ухвали щодо 

застосування заходів процесуального примусу [50]. На наш погляд, така 

статистика свідчить про відсутність сталого розуміння категорії зловживання 

процесуальними правами та його кваліфікуючих ознак, що призводить про 

низького рівня застосування відповідних норм КАС України. 

У зв’язку із відсутністю у процесуальних кодексах визначення поняття 

«зловживання процесуальними правами» судами здійснюється його 

тлумачення у своїх рішеннях. Наприклад, у 2018 році Верховний Суд у 

складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, 

розглядаючи справу №552/2378/17 [177], визначив, що феномен 

зловживання процесуальними правами як особливий різновид цивільного 

процесуального правопорушення полягає у тому, при зловживанні 

процесуальними правами відбувається порушення умов реалізації 

суб'єктивних цивільних процесуальних прав. Це положення відповідає 

загальнотеоретичним розробкам конструкції зловживання правом, в яких 

воно нерідко визначається як поведінка, що перевищує (або порушує) межі 

здійснення суб'єктивних прав. Суб'єкт цивільного судочинства свої цивільні 

процесуальні права має здійснювати відповідно до їх призначення, яке або 

прямо визначено змістом того чи іншого суб'єктивного права, або вочевидь 

випливає з логіки існування того чи іншого суб'єктивного процесуального 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76350143
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права. Зловживання процесуальними правами може мати форму штучного 

ускладнення цивільного процесу, ускладнення розгляду справи в результаті 

поведінки, що перешкоджає винесенню рішення у справі або вчиненню 

інших процесуальних дій. Притягнення особи до відповідальності за 

процесуальні зловживання повинно ґрунтуватися на доказах її вини. Факти 

процесуальних зловживань можна віднести до фактів, що доказуються в 

режимі процесуальних фактів, які включаються у загальний або локальний 

предмет доказування у справі [177; 195].  

Касаційний адміністративний суд ВР наразі дещо по-іншому визначив  

поняття «зловживання процесуальними правами» в рішенні №814/218/14 від 

13.03.2019 року, а саме як форму умисних, несумлінних дій учасників 

процесу, що знаходить своє вираження, зокрема, у вчиненні дій, 

неспіврозмірних із наслідками, до яких вони можуть призвести, використанні 

наданих прав всупереч їх призначенню з метою обмеження можливості 

реалізації чи обмеження прав інших учасників провадження, перешкоджання 

діяльності суду з правильного та своєчасного розгляду та вирішення спорів, 

необґрунтованого перевантаження роботи суду [149; 173, с. 112]. Таким 

чином зловживання процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві ВР не визначає як процесуальне правопорушення, на відміну від 

цивільного судочинства. 

ВС у справі №905/625/17 надав наступне визначення: «Зловживання 

процесуальними правами може бути визначено, як неодноразове 

оскарження судових рішень, які не підлягають оскарженню, чергове 

звернення з завідомо безпідставного касаційною скаргою, аналогічною за 

змістом тих касаційних скарг, у прийнятті яких було відмовлено, тобто, 

вчинення дій, спрямованих на безпідставне затягування чи перешкоджання 

розгляду справи». Такі дії неодмінно перешкоджають справедливому 

розгляду справи і спрямовані на свідоме затягування судового процесу [126; 

51]. 
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Практики наголошують, що якщо як правило йдеться про одиночний 

випадок подання скарги, яка не відповідає вимогам ГПК України, суди 

зазвичай не класифікують це як зловживання процесуальним правом, однак 

визнають його в разі системних дій, неодноразового подання безпідставних 

скарг. На думку судді ВС О.Р. Кібенко у випадку зловживання 

процесуальними правами суд найчастіше використовує такі засоби протидії, 

як залишення скарги без розгляду, винесення попередження, накладення 

штрафу [170]. Не дивлячись на те, що  у ст. 43 ГПК України закріплено не 

право, а обов’язок судді протидіяти зловживанню процесуальними правами, 

судді не завжди активно застосовують цю норму, адже буває важко 

розмежувати активну процесуальну позицію сторони і зловживання нею 

своїми процесуальними правами. Крім того, суддя ВС зауважила, що 

запобігання зловживанню процесуальними правами вимагає певної 

активності від сторін процесу. Враховуючи змагальність процесу, ініціатива 

щодо застосування судом заходів протидії зловживанням все ж таки має 

виходити від сторони у справі – так сторона може зазначити про 

безпідставність касаційної скарги та недобросовісну поведінку іншої сторони 

у запереченнях щодо відкриття касаційного провадження чи у відзиві на 

касаційну скаргу [170]. Практика свідчить, що учасники процесу рідко 

користуються таким своїм правом. Важливим є розмежування сутності й 

наслідків зловживання матеріальними і процесуальними правами, наголошує 

суддя ВС наслідків В.І. Крат. Ця позиція ВС викладена у постанові КЦС ВС 

від 3 червня 2020 року у справі № 318/89/18, у якій звернено увагу на те, що 

при зловживанні процесуальними правами суд має право залишити без 

розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання, позов чи застосувати інші 

заходи процесуального примусу. Натомість правовим наслідком зловживання 

матеріальними (цивільними) правами може бути, зокрема, відмова в захисті 

цивільного права та інтересу, тобто відмова в позові [170]. 

Слід відрізняти від зловживання процесуальними правами добросовісну 

поведінку. На думку О.М. Барміної, сумлінна правомірна поведінка є 
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протилежним зловживання правом явищем. З одного боку, дана сумлінність 

дозволяє виявити межі, при переході через які відкривається поняття 

зловживання правом. З іншого боку, будучи антиподом цього зловживання, 

дана сумлінність створює основу для вдосконалення правових засобів 

боротьби зі зловживанням правом. У зв'язку з цим, сумлінність правової 

поведінки як критерій належного здійснення права може бути забезпечена 

дотриманням двох основних правових положень: вимог дотримання 

законності, як режиму загального, точного й однакового дотримання закон,  і 

вимог по обачній, дбайливій, розумній і раціональній поведінці [16]. 

Д.О. Тихомиров на підставі узагальнень висновків інших науковців вважає, 

що правомірна поведінка – це суспільно необхідна, бажана і допустима з 

точки зору інтересів громадського суспільства поведінка індивідуальних чи 

колективних суб’єктів, яка полягає в дотриманні  норм права, що 

охороняються та гарантуються державою [173, c. 26]. Зазначене свідчить про 

певну узгодженість наукової позиції стосовно розуміння  правомірної 

поведінки, що проецюється також на адміністративно-процесуальні 

відносини.  

Науковці, що досліджували категорії «зловживання правом» та 

«зловживання процесуальними правами» у межах матеріальних та 

процесуальних галузей права підходять до визначення цих питань по-

різному.  

Комплексно до систематизації концепцій щодо змісту поняття 

«зловживання правом» підійшла В.В. Рєзнікова, яка виокремлює декілька 

основних концепцій науковців у цій сфері: 1) концепція, прибічники якої 

зловживання правом визначають через реалізацію суб’єктивних прав та/або 

наданих повноважень з порушенням та/або без порушення встановлених 

законом меж; 2) концепція, за якою зловживання правом визначають як 

форму здійснення права всупереч його призначенню, меті, соціальній функції 

чи інтересам інших суб’єктів, за допомогою якої спричиняється шкода іншим 

учасникам суспіль-них відносин; 3) концепція, в рамках якої зловживання 
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правом ототожнюється з перевищенням права, його меж; 4) концепція, за 

якою зловживання права трактується як особливий вид порушення, що 

вчиняється уповноваженою особою при здійсненні нею належного їй права, 

пов’язане з використанням недозволених конкретних форм у рамках 

дозволеного їй загального типу поведінки [148, с. 26–27]. 

Зазначені концепції відповідним чином проявляються у сформульованих 

науковцями визначеннях «зловживання правом». Проте вихідні позиції слова 

«зловживання», як зазначає С.А. Васильєва, тлумачиться як проступок, що 

полягає у незаконному, протиправному, злочинному використанні своїх прав, 

можливостей, а дієслово «зловживати» означає «використати на зло, 

незаконно або недобросовісно» [23, c. 54]. С.А. Васильєва наводить ряд 

визначень зловживання правом, сформульованих класиками правової науки: 

1) зловживання правом це здійснення права, яке перебуває в суперечності з 

цілями, які ставляться і переслідуються правом, в протиріччі з його 

призначенням (Я.Г. Янев); 2) зловживання правом є неправомірна дія, 

оскільки воно порушує встановлені законом межі здійснення суб'єктивних 

прав і суперечить суспільним інтересам, при цьому воно має місце при 

наявності двох умов: відсутності при здійсненні права спрямованості на 

задоволення потреб носія цього права і протиріччя інтересам суспільства 

(В. Таджер); 3) зловживання правом має місце у випадках, коли надане 

законом право використовує суб'єктом як засіб заподіяння шкоди та 

заборонено юридичними нормами (В.Н.Протасов); 4) зловживання це  

засноване на егоїстичних спонукань поведінка уповноваженого суб'єкта, що 

суперечить природі права, закріпленої в його нормах цілі, або пов'язане з 

залученням неправових засобів для її досягнення (В.І. Гойман); 5) суб'єктом 

зловживання правом завжди є власник права; при зловживанні правом норми 

законодавства не порушуються; за допомогою здійснення суб'єктивного 

права іншій особі заподіюється шкода; при зловживанні порушуються 

принципи права (М.В. Ібрагімова) [23, c. 54-55]. 
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Узагальнення результатів наукових досліджень щодо змісту 

зловживання правом є обов’язковим елементом формування авторського 

підходу. Не є виключенням і дослідження І.С. Дроботова, який узагальнив 

наукові підходи до ознак зловживання правом: 1) існує лише при здійсненні 

особою свого суб’єктивного права; використання цього права не за його 

соціальним призначенням, а із заподіянням шкоди суспільним або особистим 

інтересам; відсутність порушення конкретних юридичних заборон або 

невиконання обов’яз-ків (Л.М. Шипілов); 2) наявність суб’єктивного права, 

що складає предмет зловживання; здійснення законного суб’єктивного права 

чи використання юридичного обов’язку в межах, передбачених законом; 

наявність негативних наслідків у вигляді заподіяння шкоди захищеним 

законом суспільним відносинам, порушення охоронюваних позитивним 

правом прав, свобод та інтересів окремих осіб, суспільства й держави; 

реалізація предмета зловживання всупереч його призначенню 

(М.А. Рубащенко); 3) 3.1) має місце лише при недобросовісній реалізації 

суб’єктом свого суб’єктивного права не за його призначенням; 3.2) завжди 

має вольовий та усвідомлений характер; 3.3) заподіяння шкоди суспільним 

інтересам та/або особистим інтересам третіх осіб чи створення реальної 

загрози її заподіяння; 3.4) характеризується формальною правомірністю, 

тобто має місце відсутність порушення конкретних юридичних заборон при 

порушенні загальних правових принципів, яких покликано спрямувати 

поведінку суб’єкта в межах певного соціального призначення наданих йому 

правомочностей (В.В. Рєзнікова) [41, c. 189-190]. 

Натомість сам І.С. Дроботов вважає, що загальні властивості 

зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві, які 

відображають його онтологічну природу наступні: 1) наявність 

суб’єктивного процесуального права, котре може бути предметом 

зловживання; 2) поведінка, яка перевищує чи порушує межі здійснення 

суб’єктивних адміністративних процесуальних прав та призводить до певних 

негативних наслідків, що перешкоджають здійсненню завдання 
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адміністративного судочинства; 3) вказана поведінка є пов’язаною з 

реалізацією особою права на судовий захист чи є супутньою діям чи 

бездіяльності осіб у виконанні законної вимоги суду; 4) здійснення 

учасником адміністративного процесу своїх процесуальних прав всупереч їх 

призначенню, що або прямо визначено змістом відповідного суб’єктивного 

процесуального права, або випливає із логіки його існування; 5) визнання 

поведінки зловживанням процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві зумовлює необхідність застосування визначених законом заходів 

процесуального примусу» [44, c. 191]. 

До спільних ознак для різних видів зловживань Т.Т. Полянський 

відносить: процесуальні зловживання відбуваються лише через формальне 

здійснення (реалізацію) суб’єктами їхніх юридичних прав чи обов’язків; 

зловживання процесуальними правами чи обов’язками завжди є умисною 

поведінкою; унаслідок зловживання процесуальними правами чи 

обов’язками заподіюється шкода суспільним відносинам або ж створюється 

реальна загроза її настання; з огляду на справжню мету відповідної поведінки 

зловживача та на її реальні наслідки – буде визнано судом правопорушенням 

[122, с. 33]. 

Д.О. Тихомиров визначає такі ознаки категорії «зловживання правом» : 

1) наявність в особи суб’єктивного права; 2) видимість легальності; 

3) використання недозволених засобів і способів; 4) здійснення права 

всупереч його соціальному призначенню; 5) усвідомлення особою своїх дій, 

свідомий вихід за встановлені законом межі (наявність умислу); 6) 

заподіяння шкоди інтересам суспільства чи особи (крім інтересів, що 

напряму охороняються законом); 7) невиразність протиправності поведінки 

як юридичної ознаки правопорушення; 8) нетрадиційність юридичних 

наслідків, що властива правопорушенню. Д.О. Тихомиров зазначає, що при 

зловживанні правом особи не вчиняють притиправні вчинки, не тільки не 

порушуючи закон, але і вчиняючи діяння, які відповідають положенням 

законодавства. Таким чином, обставини, що є підставою для кваліфікації дій 



53 

особи як зловживання правом, не передають цим діям властивості 

протиправності. Цей вчений наголошує, що протиправність поведінки як 

юридична ознака правопорушення при зловживанні правом явно не 

виражена, проте через відсутність його соціальної корисності, його не можна 

вважати і правомірною поведінкою. Д.О. Тихомиров робить висновок, що 

зловживання правом – це феномен або правової поведінки, який можна 

розглядати за критерієм літери закону, або протиправної поведінки, якщо 

критерієм виступає дух права [173, c. 27-28].   

Підтримуючи комплексну концепцію змісту зловживання 

процесуальними правами, С.А. Васильєва вважає, що зловживання правом 

можна виділити в якості самостійного виду правової поведінки, що має 

ознаки як протиправності, так і правомірності. С.А. Васильєва визначила 

зловживанням правом як соціально шкідливу поведінку уповноваженого 

суб'єкта, спрямовану на реалізацію своїх суб'єктивних прав, формально 

відповідне чинним правовим нормам, але таке, що суперечить соціальним 

призначенням реалізованих прав і порушує межі їх здійснення з метою 

заподіяння шкоди (суспільству, державі або іншим особам) або без такої 

мети. До ознак зловживання С.А. Васильєва віднесла: «наявність у суб'єкта 

певних суб'єктивних прав; спрямованість діяльності суб'єкта на реалізацію 

своїх суб'єктивних прав; формальну відповідність поведінки суб'єкта чинним 

правовим нормам (т. е. відсутність правопорушення); наявність в поведінці 

суб'єкта соціальної шкідливості; протиріччя поведінки суб'єкта соціального 

призначення реалізації прав; порушення меж здійснення права з метою 

заподіяння шкоди (суспільству, державі або іншим особам) або без такої 

мети». Цей науковець наполягає, що зловживання правом, яке здійснюється 

суб'єктами з метою задоволення особистих інтересів або внаслідок низької 

правової грамотності, не відноситься до числа правопорушень 

(протиправних, винних, суспільно шкідливих, караних діянь особи), 

підставою юридичної відповідальності воно не є [23, c. 56]. 
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Інша вчена  - Г.І. Марунич, виокремлює такі загальні ознаки 

зловживання цивільними процесуальними правами: це недобросовісна 

реалізація прав особами, які беруть участь у справі; така реалізація 

суперечить завданням цивільного судочинства; зловживання 

процесуальними правами спрямоване на порушення як публічних, так і 

приватних інтересів; воно може здійснюватися у вигляді дій або 

бездіяльності, як умисно, так і з необережності [89, c. 15]. 

Наприклад О.М. Кузнець запропонував комплексне поняття 

«зловживання правами в цивільному та виконавчому процесі», а саме як  

один із способів реалізації суб’єктами цивільних процесуальних і виконавчих 

процесуальних відносин їхніх матеріальних і (або) процесуальних прав 

усупереч правам та інтересам інших суб’єктів цих відносин і принципам 

справедливості, розумності, добросовісності з метою отримання додаткової 

моральної та (чи) матеріальної вигоди або спричинення шкоди іншій особі 

(особам). Слід визнати цікаву авторську концепцію перехідних етапів. 

О.М. Кузнець зазначає, що при переході від цивільних правовідносин у 

сферу цивільних процесуальних, а потім до виконавчих процесуальних 

відбувається істотне ускладнення суб’єктного складу, а також самих 

правовідносин, оскільки, як правило, виникає необхідність оплати судового 

збору, авансового внеску, а потім стягнення виконавчого збору тощо. Крім 

того, суб’єкти первісного спору фактично позбавляються можливості 

самостійно вирішувати спір. В процесі трансформації мають зазнавати 

істотної зміни й ті цілі, яких сторони спору або конфлікту мали наміри 

досягти в межах цивільних правовідносин, однак не досягли через звернення 

однієї із сторін до суду. Загалом не кожен спір або конфлікт призводить до 

звернення до суду через те, що наміри сторін можуть змінитися. Водночас 

характерними особливостями трансформації матеріальних прав у 

процесуальних галузях права і передумови виникнення процесуальних 

зловживань правом обумовлюються системним сприйняттям зловживання 

правом як певної поведінки суб’єкта правовідносин, коли нехтуються права 
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інших осіб і власне суб’єктивне право відтворюється як домінантне 

порівняно з правами інших осіб, навіть у тих ситуаціях, коли очікуваний 

такими суб’єктами результат мізерний. Стереотип такої поведінки, вважає 

О.М. Кузнець, виявляється в усіх правовідносинах, як матеріальних, так і 

процесуальних, і для таких суб’єктів важливо, щоб їх зловживання правом 

або невиконання ними обов’язку сприймались як принципова позиція  [71, c. 

28-29, 32].  

Сучасне визначення зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві було запропоновано І.С. Дроботовим у його 

дисертації. Цей науковець визначив наступні ознаки зловживання 

процесуальними правами, а саме: «наявність  суб’єктивного  процесуального 

права, котре може бути предметом зловживання; поведінка, яка перевищує 

чи порушує межі здійснення суб’єктивних адміністративних процесуальних 

прав  та  призводить  до  певних  негативних  наслідків,  що  перешкоджають 

здійсненню  завдання  адміністративного  судочинства;  вказана  поведінка  є 

пов’язаною з реалізацією особою права на судовий захист чи є супутньою 

діям  чи  бездіяльності  осіб  у  виконанні  законної  вимоги  суду;  здійснення 

учасником адміністративного процесу своїх процесуальних прав всупереч їх 

призначенню, що або прямо визначено змістом відповідного суб’єктивного 

процесуального  права,  або  випливає  із  логіки  його  існування;  визнання 

поведінки  як  зловживання  процесуальними  правами  в  адміністративному 

судочинстві зумовлює необхідність застосування визначених законом заходів 

процесуального примусу». На підставі цих ознак, В.С. Дроботов 

сформулював авторське визначення «зловживання процесуальними  правами  

в  адміністративному  судочинстві»  як форму умисних, несумлінних дій 

учасників процесу, що знаходить своє вираження, зокрема,  у  вчиненні  дій,  

неспівмірних  з  наслідками,  до  яких  вони  можуть призвести;  

використанні  наданих  прав  всупереч  їхньому  призначенню  з метою 

обмеження можливості реалізації чи обмеження прав інших учасників 

провадження [44, c. 28-29; 41, с. 190-191]. 
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Враховуючи зазначене, на наш погляд добросовісне використання 

процесуальних прав можна визначити 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. 

Таким чином, досліджуючи зловживання процесуальними правами як 

категорії адміністративного процесуального права з точки зору різних 

наукових концепцій, ми узагальнили наступні його ознаки: 1) може 

здійснюватися лише уповноваженим суб’єктом, який має певне суб’єктивне 

право, тобто особами, які беруть участь у справі; 2) за змістом це діяльність, 

спрямована на здійснення процесуального права; 3) метою використання 

процесуального права є отримання певної вигоди, що за умови 

добросовісного використання процесуальних прав буде меншою ніж при 

зловживанні процесуальними правами; 4) наслідками є заподіяння шкоди 

суспільним або особистим інтересам інших осіб; 5) вчинення зловживання 

процесуальними правами здійснюється всупереч принципам 

адміністративного судочинства; 6) відсутність формальних ознак порушення 

конкретних положень КАС України; 7) факт зловживання процесуальним 

правом встановлюється адміністративним судом; 8) формами зловживання 

процесуальними правами є процесуальне правопорушення та шкідлива 

поведінка, щодо якої відсутні каральні норми; 9) наслідком виявлення факту 

зловживання процесуальними правами та його ідентифікації  у 

адміністративному процесі є застосування судом заходів процесуального 

примусу, передбачених ст. 144-149 КАС України; 10) наявність причинно-

наслідкового зв’язку між поведінкою особи і наслідками; 11) зловживання 

процесуальними правами реалізується у відповідних процесуальних 

документах: позовних заявах, клопотаннях, відзивах на позовні заяви, 

апеляційних чи касаційних скаргах, додатках до цих документів та наданих 
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доказах; 12)  винність учасника судового процесу у зловживанні своїми 

процесуальними правами, як у формі умислу так і необережності [114, c. 

118].  

З урахуванням відокремлених ознак ми пропонуємо визначити 

зловживання процесуальними правами як категорію адміністративного 

процесуального права наступним чином: це 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.  

На наш погляд, з метою удосконалення правозастосовної практики та 

конкретизації кваліфікуючих ознак зловживання процесуальними правами 

необхідно доповнити КАС України визначенням цього поняття.  

Потребує також узагальнення відповідна судова практика та розробка 

методичних рекомендацій щодо виявлення, ідентифікації, кваліфікації та 

застосування заходів процесуального примусу за зловживання 

процесуальними правами у адміністративному судочинстві.  

 

1.3 Критерії відокремлення зловживань процесуальними правами 

від добросовісного їх використання при розгляді справ 

адміністративними судами 

 

Однією з сучасних тенденцією європейського права є привернення уваги 

законотворців громадськістю, правозахисниками та ЄСПЛ до необхідності 

визначення критеріїв зловживання процесуальними правами учасниками 

адміністративного процесу, і у першу чергу суб’єктами владних повноважень 

як однієї із сторін. Оскільки визначення у законодавстві таких критеріїв 

знизить вірогідність залишення справи кваліфікації недобросовісності 

використання процесуальних відносин на розсуд суду, який може також 
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зловживати такими повноваженнями чим порушувати право на доступ до 

правосуддя.  Цим обумовлено перспективи удосконалення КАС України, що 

забезпечили б баланс інтересів усіх учасників судового процесі при 

гарантуванні права на  доступ до правосуддя.  

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 при розгляді публічних спорів 

залишається достатньо високою.  

Проте, негативні наслідки вчинення таких протиправних дій учасниками 

адміністративного процесу опосередковано відбиваються на строках 

проведення судового розгляду справ, фактах відкладення їх розгляду, 

застосуванні заходів процесуального примусу тощо. Так, у 2020 році судова 

статистика свідчить, що з 249121 справ, що перебували у провадженні 

адміністративних окружних судів 70 % (176082) розглядались протягом 3 

місяців, 25% (61103) – 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 із неявкою одного з учасників 

процесу,  у 35684 справах суди зупинили провадження і лише у 184 справах 

було постановлено ухвалу щодо застосування заходів процесуального 

примусу [50].  

Проблема затягування розгляду справ через зловживання 

процесуальними правами має місце і в інших країнах. Так, Мішель Бенішоу, 

наводить дані Європейської комісії з підвищення ефективності правосуддя. 

Ці відомості  свідчать, що  некримінальні справи розглядаються у Франції за 

220 днів, а цивільні та комерційні – трохи менше 300 днів; у Португалії – 

1100 днів; на Мальті – більше 800 днів; у Литві та Чехії аналогічні категорії 

справ розглядаються протягом 100 днів. Що стосується адміністративно-
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правових справ, то для Франції потрібно більше 300 днів для розгляду таких 

справ [204]. 

Ґрунтовно зміст затягування судового процесу розглянула у своїй 

дисертації Г.І. Марунич. Для ідентифікації випадків затягування судового 

процесу, що є зловживанням процесуальними правами необхідно розглянути 

зроблені нею висновки. Вона зазначає, що згідно з інформаційним листом 

Верховного Суду України «Щодо перевищення розумних строків розгляду 

справ» від 25.01.2006 No 1-5/45, з огляду на рішення Європейського суду з 

прав людини, у цивільних справах перебіг провадження для цілей ст. 6 

Конвенції розпочинається з моменту пред’явлення позову і закінчується 

ухваленням остаточного рішення у справі. Критерії оцінювання розумності 

строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, 

господарських, адміністративних чи кримінальних). Це – складність справи, 

поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). 

Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, 

настає в разі нерегулярного призначення судових засідань, призначення 

судових засідань з великими інтервалами, затягування під час передання або 

пересилання справи з одного суду до іншого, невжиття судом заходів для 

дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів. Враховуючи, що розгляд 

цивільної справи неможливий без участі суду, а його дії або бездіяльність 

прямо впливають на розумний строк розгляду справи, суд є суб’єктом 

затягування цивільного процесу [89, c. 15]. Так, Г.І. Марунич вказує на те, що 

затягування цивільного процесу, на відміну від зловживання процесуальними 

правами має низку особливостей, які полягають у наступному: 1) якщо 

зловживання процесуальними правами здійснюється виключно особами, які 

беруть участь у справі, то коло суб’єктів затягування цивільного процесу є 

значно ширшим і охоплює також суд та інших учасників цивільного процесу 

(окрім судового розпорядника та особи, яка надає правову допомогу); 2) 

якщо метою зловживання процесуальними правами може бути як 

перешкоджання своєчасному розгляду справи, так і порушення 
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рівноправності сторін чи прийняття несправедливого рішення, затягування 

цивільного процесу має на меті виключно перешкоджання своєчасному 

вирішенню справи; 3) затягування цивільного процесу може здійснюватися у 

формі як дій, так і бездіяльності (внаслідок об’єктивних причин, які не зале-

жать від волі учасників цивільного процесу або суду внаслідок тимчасової 

непрацездатності судді, перебування його у відпустці, тимчасової 

непрацездатності осіб, які беруть участь у справі, значна завантаженість 

експерта, що унеможливлює своєчасне проведення експертизи, тощо), 

здійснюється виключно умисно (як із прямим, так і з непрямим умислом), а 

зловживання процесуальними правами крім того може здійснюватися також 

із необережності [89, c. 16-17].  

Таким чином, Г.І. Марунич визначає затягування цивільного процесу як 

дії або бездіяльність суду, осіб, які беруть участь у справі, інших учасників 

цивільного процесу (крім судового розпорядника та особи, яка надає правову 

допомогу), що перешкоджають розгляду цивільної справи впродовж 

розумного строку. Ознаками затягування цивільного процесу, на думку цього 

вченого, є: «1) затягування цивільного процесу здійснюється у формі дій та 

бездіяльності; 2) затягування цивільного процесу може здійснюватися як 

умисно, так і внаслідок об’єктивних причин; 3) затягування цивільного 

процесу здійснюється з використанням можливостей, наданих 

процесуальним законом; 4) наслідком затягування цивільного процесу є 

порушення розумних строків розгляду справи [89, c. 16-17]. На наш погляд, 

при характеристиці затягування адміністративного процесу, можна 

використати аналогію за напрацюваннями Г.І. Марунич. У зв’язки із чим слід 

відрізняти затягування адміністративного процесу від зловживання 

процесуальними правами.  

Спираючись на зазначене дослідження можна запропонувати визначення 

затягування адміністративного процесу як дії або бездіяльність 

адміністративного суду, осіб, які беруть участь у справі, інших учасників 

судового процесу, що перешкоджають розгляду адміністративної справи 
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впродовж розумного строку. Таким чином слід підтримати Г.І. Марунич у 

тому, що затягування судового процесу є поняттям, суміжним із поняттям 

«зловживання процесуальними правами». Водночас між цими категоріями 

наявні відмінності, зокрема, що стосуються кола суб’єктів, мети здійснення, 

форми вини. Хоча поняття «затягування процесу» і «зловживання 

процесуальними правами» частково збігаються: зловживання 

процесуальними правами є одним зі способів затягування цивільного 

процесу. Водночас затягування судового процесу може: 1) здійснюватися 

суб’єктами, які не є суб’єктами зловживання процесуальними правами; 

2) здійснюватися внаслідок невиконання обов’язків, покладених на суб’єктів 

судового процесу; 3) мати місце з незалежних від волі суб’єктів судового  

процесу обставин [89, c. 17]. 

Наведена статистика свідчить про поширеність практики затягування 

розгляду справ адміністративними судами, проявляє негативні наслідки 

зловживань процесуальними правами учасниками адміністративного 

судочинства та недосконалість механізму запобігання, виявлення та 

припинення таких дій. Такі обсяги витраченого часу на розгляд 

адміністративної справи,  співвідношення застосованих заходів 

процесуального примусу до кількості розглянутих справ, на наш погляд, 

свідчить про відсутність сталого розуміння категорії зловживання 

процесуальними правами та його кваліфікуючих ознак, критеріїв для 

ідентифікації, що призводить до низького рівня застосування норм Кодексу 

адміністративного судочинства України (КАС України), що утворюють 

механізм протидії зловживанням процесуальними правами. 

Проблеми ідентифікації зловживання процесуальними правами в 

різних судових процесах та способи встановлення відповідних фактів 

досліджувались у наукових працях таких вітчизняних та іноземних вчених 

як: В.О. Аболонін, О.М. Барміна,  Н.В.Басалюк, М.А. Боловнєв, 

В.Л. Грибанов, Н.О. Дурново, Р.А. Калюжний, Д.А. Козачук, А.Я., Крістіан 

Кеніг, Курбатов, Р.Д. Ляшенко, А.О. Малиновський, Мишель Бенишоу, М.Ю. 
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Осіпов, О.О. Поротикова, І.В. Сазанова, В.П. Таркін, В.В. Тильчик, Т.С. 

Яценко та інших. Водночас, незважаючи на значну кількість досліджень, 

присвячених вивченню явища зловживання процесуальними правами наразі 

відсутні комплексні дослідження ідентифікуючих критеріїв встановлення 

факту такого зловживання учасниками розгляду публічного спору 

адміністративними судами. Невизначеність у законодавстві критеріїв за 

якими судді могли б ідентифікувати зловживання процесуальними правами 

сприяє поширенню такої негативної практики. В таких умовах судді 

вимушені  застосовувати свої дискреційні повноваження та практикою 

заповнювати прогалини вітчизняного адміністративного процесуального 

законодавства.  

Наразі в Україні, як і у більшості інших країн не передбачено ведення 

спеціальної статистики виявлення фактів недобросовісного використання 

процесуальних прав. Проте як захід превентивного характеру зловживання 

процесуальними правами ведення відповідної статистики необхідно 

запровадити. Оскільки, спостереження за цим негативним явищем в 

адміністративному процесі дозволить виявити причини та умови, що йому 

сприяють. Підтримуючи підхід М.А. Боловнєва до вивчення практики 

зловживання процесуальним правами учасниками справи, необхідно 

констатувати, що вивчення емпіричного матеріалу, включаючи вибірки 

судових актів конкретних судів або актів за окремий період можуть 

дозволити спостерігати зміну числових показників, що стосуються випадків 

процесуальної несумлінності. Однак з тим, щоб останні піддалися 

встановленню і обчисленню, необхідно забезпечити якісний механізм їх 

виявлення. Лише в такому випадку, наголошує М.А. Боловнєв, 

запропонований спосіб оцінки дозволить довести дієвість застосовуваних 

заходів протидії правопорушенням. У свою чергу, з метою повноцінного 

виявлення зловживань правами судам необхідно використовувати спеціальні 

критерії [21, c. 106].  
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ЄСПЛ неодноразово в своїх постановах давав тлумачення категорії 

«Зловживання правом» стосовно до різних груп суспільних відносин і 

підкреслював особливу значимість сумлінному розпорядженням суб'єктами 

своїми правами [109]. Так, ЄСПЛ неодноразово визнавав у своїх рішеннях, 

що право на суд, одним з аспектів якого є право доступу до суду, не є 

абсолютним і може підлягати дозволеним за змістом обмеженням, він 

водночас зазначав, що такі обмеження не можуть зашкоджувати самій суті 

права доступу до суду, мають переслідувати легітимну мету, а також має 

бути обґрунтована пропорційність між застосованими засобами та 

поставленою метою [7]. Таким чином і в національній судовій практиці при 

кваліфікації подання позову як зловживання процесуальним правом, сторона 

позбавляється права на справедливий судовий розгляд, складовою якого є 

право доступу до суду, гарантованого Конституцією України та нормами 

міжнародного права.   

Крім того, наголошує Є.В. Мураєв, відсутність чітко визначених 

критеріїв для віднесення визначення штучності чи необґрунтованості позову 

потенційно може призвести до зловживання суддями правом на залишення 

позовної заяви без розгляду з метою зменшення завантаженості чи у випадку 

небажання розглядати конкретний позов. Взагалі необґрунтованість позову є 

підставою для відмови у задоволенні позову, а не залишенні його без 

розгляду, тим більше, що в будь-якому разі для визначення штучності чи 

безпідставності позову суддя має дослідити обставини, на які посилається 

позивач, що доцільно робити вже під час судового розгляду [130]. Тому, 

необхідно вести мову про нагальну потребу конкретизації критеріїв 

зловживання процесуальними правами, оскільки суд може перевищити межі 

розсуду та порушити право учасників процесу на справедливий суд. 

Питання правового закріплення принципу добросовісності використання 

процесуальних прав та кваліфікації зловживання такими правами містить 

значну кількість оціночних аспектів та суперечливий зміст. О.М. Барміна 

виявила, що зловживання правом може проявлятися в трьох основних 
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формах: правопорушення, злочину і шкідливої поведінки, щодо якої відсутні 

каральні норми [16, c. 12].  

При зловживанні суб’єктивним правом поведінка суб’єкта права полягає 

в створенні ситуації, яка лише має видимість правомірної, побудованої на 

приписах закону, наголошують І. Козьяков та О. Говоруха. Проте на 

практиці, зазначають ці науковці, довести зловживання суб’єктивним правом 

дуже складно або просто неможливо через низку причин: «1) основна ознака 

зловживання процесуальними правами полягає в тому, що дії, з яких вона 

складається, вчиняються на зовні законній юридичній підставі; 2) механізм 

зловживання процесуальними правами полягає в тому, що особа, яка бажає 

мати певний юридичний результат (наприклад, відкласти судове засідання, 

добитися зупинення провадження у справі тощо), вчиняє процесуальні дії 

(бездіяльність), зовні схожі на ті юридичні факти, з якими пов’язується 

настання необхідного результату; 3) вказані дії за сутністю і змістом мають 

повністю штучний характер, подібно тому, як удавана угода у праві 

вчиняється лише з метою прикриття іншої угоди, тобто з функціональної 

точки зору є імітацією [55, c. 38]. 

Представники сучасного універсального підходу до розкриття змісту 

зловживання правами, у тому числі процесуальними, виявляють основну 

причину суперечливості законодавства та юридичної практики у цій сфері, а 

саме його подвійну природу, та відсутність усталених показників для 

кваліфікації.  

Поняття «зловживання процесуальними правами» не закріплено в КАС 

України, у зв’язку із цим Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного Суду в рішенні №814/218/14 від 13.03.2019 року висловив свою 

позицію стосовно такого поняття і визначив його як форму умисних, 

несумлінних дій учасників процесу, що знаходить своє вираження, зокрема, у 

вчиненні дій, неспіврозмірних із наслідками, до яких вони можуть призвести, 

використанні наданих прав всупереч їх призначенню з метою обмеження 

можливості реалізації чи обмеження прав інших учасників провадження, 
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перешкоджання діяльності суду з правильного та своєчасного розгляду та 

вирішення спорів, необґрунтованого перевантаження роботи суду [149; 173, 

с. 112]. М.А. Боловнєв зазначає, що об'єктивних критеріїв для визначення 

цього правопорушення в кожному конкретному випадку мінімальна 

кількість. До таких можна віднести пряму вказівку диспозиції в законі. У цій 

ситуації суддя може зіставити дії суб'єкта зі складом правопорушення, 

передбачених законом, зробивши тим самим необхідну кваліфікацію і 

виявивши зловживання правом [21, c. 106]. 

О.М. Кузнець запропонував кваліфікацію умов і суб’єктів цивільного 

процесу, які можуть зловживати правами: 1) наявність мінімального 

комплексу процесуальних прав та обов’язків, зокрема в осіб, які не беруть 

участь у справі, визначає потенційну можливість зловживання ними правами 

в інтересах інших осіб з метою отримання певної вигоди; 2) наявність 

повного комплексу процесуальних прав та обов’язків, зокрема в осіб, які 

беруть участь у справі (ст. 26 ЦПК України), у разі існування в них інтересу в 

остаточному рішенні суду зумовлює можливість їх системно зловживати 

правами для досягнення певної як матеріальної, так і процесуальної вигоди 

шляхом затягування розгляду справи тощо; 3) наявність заінтересованості в 

остаточному рішенні суду зумовлює виникнення узгоджених дій із 

зловживання правами кількох осіб, які беруть участь у цивільному процесі 

(групові зловживання); 4) лише досить висока юридична кваліфікація дає 

особам змогу грамотно зловживати процесуальними правами (судді, 

державні виконавці, адвокати) [71, c. 8]. Таким чином, цей науковець підняв 

питання про суб’єктів, які можуть здійснювати зловживання процесуальними 

правами та їх характерні ознаки. Спираючись на концепцію цього вченого, 

можна стверджувати, що усі учасники адміністративного судочинства 

можуть здійснювати зловживання процесуальними правами, тобто згідно 

статей 42, 61 КАС України учасники справи (сторони та треті особи), їх 

представники, суд, інші учасники судового процесу, а саме помічники суддів, 

секретарі судових засідань, судові розпорядники, свідки, експерти, експерти з 
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питань права, перекладачі, спеціалісти. З урахуванням зазначеного, можна 

стверджувати, що правовий статус суб’єкта, що вчиняє зловживання 

процесуальними правами, є одним з перших критеріїв для ідентифікації такої 

недобросовісної поведінки.  

Інша кваліфікуюча ознака – мета, яку переслідують зазначені вище 

учасники адміністративного судового провадження. Так, С.А. Васильєва, 

наголошує, що для кваліфікації дій особи як зловживання правом необхідно 

точно визначити наявність в таких діях ознак такого зловживання. Далеко не 

завжди легко визначити справжні цілі уповноваженої суб'єкта, що реалізує в 

тому чи іншому випадку своє суб'єктивне право. Наприклад, якщо учасник 

розгляду справи, використовуючи свої процесуальні права, заявляє, що його 

дії спрямовані на забезпечення всебічного, повного і об'єктивного 

дослідження всіх обставин справи, то спростувати таке твердження без 

вагомих підстав не представляється можливим, оскільки істинні цілі в 

даному випадку відомі тільки йому [23, c. 56].  

У попередньому підрозділі дисертації та наукових статтях ми визначили 

такі ознаки зловживання процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві як винне діяння (дії чи бездіяльності): здійснюване лише 

уповноваженими суб’єктами, які мають певні суб’єктивні праві, тобто 

особами, які беруть участь у справі; що, має спрямованість на здійснення 

процесуального права; метою якого є отримання певної вигоди, що за умови 

добросовісного використання процесуальних прав буде меншою ніж при 

зловживанні процесуальними правами; наслідками якого є заподіяння шкоди 

суспільним або особистим інтересам інших осіб; що вчиняється всупереч 

принципам адміністративного судочинства; не має формальних ознак 

порушення конкретних положень КАС України; що виявляється 

адміністративним судом; що проявляється у формах процесуального 

правопорушення та шкідливої поведінки, щодо якої відсутні каральні норми; 

за яке до суб’єктів, що його вчиняють судом застосовуються заходи 

процесуального примусу, передбачені ст. 144-149 КАС України;  
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характеризується наявністю причинно-наслідкового зв’язку між поведінкою 

особи і наслідками; проявляється у відповідних процесуальних документах: 

позовних заявах, клопотаннях, відзивах на позовні заяви, апеляційних чи 

касаційних скаргах, додатках до цих документів та наданих доказах; 

виявляється у формі умислу так і необережності [114]. 

З урахуванням відокремлених ознак на наш погляд, зловживання 

процесуальними правами це винне діяння 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 якого є заподіяння шкоди 

публічним або приватним інтересам інших осіб. 

На думку дослідників європейського права для кваліфікації діяння як 

зловживання процесуальними правами можна спиратись на такі орієнтири: 

строго суб'єктивний критерій - намір завдати шкоди; менш суворий 

суб'єктивний критерій - усвідомлення шкідливості; економічний критерій - 

відсутність законного інтересу; соціальний або функціональний критерій - 

відхід від цілі, соціальної функції права, а також оцінка зустрічних інтересів, 

цільова спрямованість правових норм [203, c. 155]. 

З цим підходом не погоджується М.А. Боловнєв, який підтримує 

концепцію С.В. Сарбаша, що виявлення зловживання правом це питання 

факту, оскільки вказаний перелік критерії присутній не завжди. Так, 

відсутній економічний критерій при зверненні до суду прокурора, також 

критерій визнання шкідливості не має самостійності, оскільки є стадією 

завдання шкоди. Так само відхід від мети судового розгляду може бути 

викликаний простою помилкою або невірною тактикою в процесі [21, c. 103; 

157]. На підтвердження своєї позиції М.А. Боловнєв наводить приклад, коли 

позивач може недобросовісно використовувати право на зміну ціни позову, 

спочатку вказуючи невелику суму з метою сплати меншою за величиною 

державного мита, а після прийняття позовної заяви при підготовці справи до 
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судового розгляду багато разів її збільшуючи, в розрахунку на задоволення 

вимог і відповідне «необтяжливий» розподіл судових витрат. Наведений 

приклад відображає зловживання процесуальними правами. Водночас тільки 

під час судового розгляду суддя може з’ясувати у кожному окремому 

випадку чим викликано підвищення ціни позову, чи воно обумовлено 

об’єктивними обставинами чи є проявом злого умислу позивача. М.А. 

Боловнєв вважає, що об’єктивні критерії в таких випадках не спрацьовують і 

тільки суд, наголошує М.Ю. Осіпов, здатен з’ясувати яке збільшення ціни 

позову та на скільки буде недобросовісним [21, c. 104; 101, c. 3]. Проте, ми 

вважаємо, що відсутність критеріїв ідентифікації зловживання 

процесуальним правами, визначених у адміністративному процесуальному 

законодавстві, створює передумови для зловживання дискреційними 

повноваженнями вже самими суддями. І в цих випадках суд, переконавшись, 

що одна зі сторін реалізує надані їй суб'єктивні процесуальні права не у 

відповідності з їх призначенням, може відмовляється розглядати по суті ту чи 

іншу справу. Це у свою чергу призведе до неможливості судового захисту 

прав і свобод зацікавлених осіб. Тому визначення у законодавстві критеріїв 

ідентифікації зловживання процесуальними правами є гарантією дотримання 

балансу інтересів учасників адміністративного судочинства та реалізації їх 

права на справедливий суд. 

Через теоретичну невизначеність змісту зловживання процесуальними 

правами як категорії адміністративного процесуального права та відсутність 

системи правових норм, що встановлюють відповідний інститут на практиці 

виникають проблемі із застосуванням санкцій. Наприклад, в ухвалі від 25 

квітня 2019 року №826/1001/17 Київський окружний адміністративний суд 

прийняв рішення по  семи клопотаннях  представника позивача та позивача 

про визнання зловживанням процесуальними правами та застосування 

заходів процесуального примусу у вигляді штрафу  у справі за позовом до 

Міністерства охорони здоров'я України, треті особи: КНП КДЦ Деснянського 

району м. Києва, Департамент охорони здоров'я Київської міської державної 
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адміністрації, про визнання неправомірними дії, скасування рішення, ліцензії 

та зобов'язання вчинити певні дії. Суд прийшов до висновку про наявність 

підстав для відмови у задоволенні всіх клопотань позивача про визнання 

зловживанням процесуальними правами та проявом неповаги до суду та 

учасників процесу дій відповідача - Міністерства охорони здоров'я України 

та вирішення питання про накладення штрафу [185]. Проаналізувавши 

теорію та практику ідентифікації зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві можна зробити наступні висновки.   

За результатами правозастосовної практики з’ясовано, що 

адміністративні суди  обставинами, що не вказують на наявність 

зловживання процесуальними правами учасників визначається наступне: 

позиція представника відповідача не може вважатися введенням суду в оману 

щодо фактичних обставин справи, оскільки суд встановлює фактичні 

обставини справи на підставі належних та допустимих доказів; за принципом 

змагальності, кожна сторона повинна подати докази на підтвердження 

обставин, на які вона посилається, або на спростування обставин, про які 

стверджує інша сторона, що не розцінюється як зловживання 

процесуальними правами, що встановлене частиною другою статті 45 КАС; 

суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження 

надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо 

такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, 

або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними; 

КАС визначено, що накладення штрафу на відповідну особу є правом суду, а 

не обов'язком; дії представника третьої особи з висловлення (письмово) 

аргументів щодо процесуальних питань у заявах, не розцінюється як 

зловживання процесуальними правами, що встановлене частиною другою 

статті 45 КАС; суд зазначає, що для визнання дій чи бездіяльності 

зловживанням правом одного лише внутрішнього переконання недостатньо, 

суд встановлює фактичні обставини справи на підставі належних та 

допустимих доказів. Наведене узагальнення свідчить про строкатість та не 
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системність обґрунтувань рішень судів про відмови у задоволенні клопотань 

позивачів чи відповідачів  про визнання зловживанням процесуальними 

правами в діях опонентів та застосування до нього заходів процесуального 

примусу.  

Для подальшого дослідження та удосконалення правового закріплення 

критеріїв ідентифікації зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві вбачаємо за потрібне запровадити ведення 

статистики таких фактів, що виявлені судами. Це дозволить виявити 

причини, умови, що сприяють здійсненню зловживань, прослідкувати 

відповідні тенденції та напрацювати шляхи протидії. 

Метою закріплення в КАС України критеріїв для ідентифікації 

зловживання процесуальними правами в діяльності учасників 

адміністративного процесу є захист права осіб на доступ до правосуддя; 

недопущення зловживання дискреційними повноваженнями суддями; 

забезпечення реалізації цілей адміністративного судочинства, а саме 

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.  

З урахуванням проведеного дослідження запропоновано виокремити 

такі 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 при 

добросовісному використанні прав; затягування судового процесу; 

необґрунтоване зменшення судових витрат; уникнення або зменшення 

рівня юридичної відповідальності ; 

2) критерій формального виразу проявляється у поданні 

необґрунтованих, із порушенням строків, форми, з помилками підсудності, 
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ціни позову, адресату чи адреси, процесуальних документах: позовних 

заявах, клопотаннях, відзивах на позовні заяви, апеляційних чи касаційних 

скаргах, додатках до цих документів та наданих доказах 

3) змістовий критерій відображається у протиріччях між принципами 

адміністративного судочинства, фактичними діями учасників судового 

розгляду, заявленими цілями учасників, кількістю та якістю зміни юридичної 

позиці, заявлених доказів, витраченого часу на надання документів, 

проведення експертиз тощо [115, с. 230]. 

На наш погляд, можна запропонувати суддям для визначення наявності 

факту зловживання процесуальними правами учасниками адміністративного 

судочинства в конкретній справі, застосовувати трискладовий тест, який 

відобразить наявність елементів кожного із запропонованих критеріїв 

(цільового, змістовного та формального вираження), що у  сукупності 

вкажуть на наявність ознак зловживання.  

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. 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: 1) розпочався з 24 серпня 1991 року і тривав по 5 липня 2005 р. до 

прийняття КАС України,  категорія зловживання процесуальними правами 



72 

досліджувалась в межах науки цивільного процесуального, господарського 

процесуального та кримінального процесуального права, в межах цього 

історичного етапу наукові дослідження представлені роботами вчених саме у 

цих галузях; 2) тривав з  2005 по 2017 роки, коли діяв КАС України і до 

внесення змін в правове регулювання механізму запобігання та протидії 

зловживаннями процесуальними правами згідно Закону України від 3 жовтня 

2017 року № 2147-VIII, правове регулювання добросовісності учасників 

адміністративного судочинства визначалось статтями 2, 49, 72 КАС України, 

проте у кодексі не використовувався термін «зловживання», було проведено 

ряд монографічних досліджень категорії добросовісності поведінки 

учасників адміністративного судочинства в роботах таких вчених як І.В. 

Топора, Г.В. Мойсенко, М.М. Гімона, О.М. Кузнеця, О.О. Мілетич та інших; 

3) із жовтня 2017 р. до 2020 року, характеризувався закріпленням у КАС 

України на рівні з принципом добросовісності також принципу 

неприпустимості зловживання процесуальними правами, основні елементи 

механізму запобігання та протидії зловживанням процесуальними правами у 

межах адміністративного судочинства закріплені закріплені у статтях  2, 44, 

45, 78, 139, 144-149, 249 КАС України; опосередковано розглядаються 

питання запобігання зловживанню процесуальними правами в накових 

роботах  Р.М. Кихтюка, М.В. Джафарової, Д.С. Сахно, С.О. Корінного, 

О.М. Величка, Г.І. Марунич, М.О. Боловнєва; 4) розпочався з 15 січня 2020 

року № 460-IX із прийняття Закону України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ»; не 

характеризується масштабними змінами у адміністративному 

процесуальному законодавстві, проте відображає, тенденції удосконалення 

правового регулювання елементів механізму запобігання та протидії окремим 

видам зловживань процесуальними правами; комплексне дослідження 

проблеми зловживання процесуальними правами в адміністративному 
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судочинстві та його порівняльну характеристику з іншими процесуальними 

галузями права було проведено в монографічній роботі І.С. Дробота.  

Виявлено, що сучасні науковці при визначенні змісту зловживання 

процесуальними правами розділились на три групи: 1) прихильників 

розуміння зловживання правом як здійснення суб’єктивного права однією 

особою всупереч інтересам іншої особи або суспільства; 2) науковців, що  

кваліфікують  зловживання процесуальними правами як процесуальне 

правопорушення; 3) представників комплексного підходу.  

Обґрунтовано, що в залежності 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.  

Доведено, що не дивлячись на тривалу полеміку вчених щодо змісту 

зловживання процесуальними правами як категорії адміністративного 

процесуального права, усі дослідники сходяться на негативному впливі цих 

діянь для виконанням завдань адміністративного судочинства. 

2. 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, неспівмірне збільшення 

судових витрат та інші. 

Обґрунтовано, що для  зловживання процесуальними правами як 

категорії адміністративного процесуального права характерні наступні 

ознаки: може здійснюватися лише уповноваженим суб’єктом, який має певне 

суб’єктивне право, тобто особами, які беруть участь у справі; за змістом це 
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діяльність, спрямована на здійснення процесуального права; метою 

використання процесуального права є отримання певної вигоди, що за умови 

добросовісного використання процесуальних прав буде меншою ніж при 

зловживанні процесуальними правами; наслідками є заподіяння шкоди 

суспільним або особистим інтересам інших осіб; вчинення зловживання 

процесуальними правами здійснюється всупереч принципам 

адміністративного судочинства; відсутність формальних ознак порушення 

конкретних положень КАС України; факт зловживання процесуальним 

правом встановлюється адміністративним судом; наслідком виявлення факту 

зловживання процесуальними правами та його ідентифікації  у 

адміністративному процесі є застосування судом заходів процесуального 

примусу, передбачених ст. 144-149 КАС України;  наявність причинно-

наслідкового зв’язку між поведінкою особи і наслідками; реалізується у 

відповідних процесуальних документах: позовних заявах, клопотаннях, 

відзивах на позовні заяви, апеляційних чи касаційних скаргах, додатках до 

цих документів та наданих доказах; характерна винність учасника судового 

процесу у зловживанні своїми процесуальними правами, як у формі умислу 

так і необережності. 

Визначено, що затягування адміністративного процесу це дії або 

бездіяльність адміністративного суду, осіб, які беруть участь у справі, інших 

учасників судового процесу, що перешкоджають розгляду адміністративної 

справи впродовж розумного строку. Затягування судового процесу є 

поняттям, суміжним із поняттям «зловживання процесуальними правами». 

Водночас між цими категоріями наявні відмінності, зокрема, що стосуються 

кола суб’єктів, мети здійснення, форми вини. 

3. 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 при реалізації своїх прав 

і врахування інтересів інших осіб, суспільства та держави. 



75 

Виявлено, що обсяги витраченого часу на розгляд адміністративної 

справи,  співвідношення застосованих заходів процесуального примусу до 

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 та практикою 

заповнювати прогалини вітчизняного адміністративного процесуального 

законодавства. 

Узагальнено, що вітчизняними та іноземними науковцями для 

кваліфікації діяння як зловживання процесуальними правами відносяться 

такі орієнтири: пряму вказівку диспозиції в законі; намір завдати шкоди; 

усвідомлення шкідливості; відсутність законного інтересу; відхід від цілей, 

функцій процесуального  права, оцінки зустрічних інтересів, цільової 

спрямованості правових норм; використанні наданих прав всупереч їх 

призначенню; перешкоджання діяльності суду.   
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РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

2.1 Класифікація видів зловживань процесуальними правами 

учасниками адміністративного судочинства 

 

Українське процесуальне законодавство з 2017 року конкретизувало 

види зловживань процесуальними правами учасників судового процесу. Це 

свідчить про накопичення значного обсягу судової практики щодо 

ідентифікації  зловживань процесуальними правами та протидії їм. Науковці 

по різному підходить до визначення видів зловживань, проте важливість 

такої класифікації обумовлена необхідністю глибокого розуміння цього 

явища та винайдення напрямів протидії йому. Влучно про класифікацію 

видів зловживань процесуальними правами зазначив  М.А. Боловнєв. Цей 

науковець стверджує, що за відсутності синтезованого з багатьох, автономно 

розглянутих ознак, лаконічною і недвозначною дефініції зловживання 

процесуальними правами впорядкована угруповання останніх за схожими 

ознаками існувати, зрозуміло, не може, оскільки неясний і основний масив 

зловживань в частині його обсягу і характеристик. Разом з цим класифікації 

можуть використовуватися для цілеспрямованого регулювання правової 

поведінки учасників процесу, оскільки реально спланувати акцентований 

вплив щодо виділеного напрямку, співрозмірному виду зловживань. Без 

добре продуманих класифікацій складно забезпечити ефективну протидію 

недобросовісному поведінки осіб, які беруть участь у справі. Як наслідок, це 

призведе не до зниження випадків протиправної поведінки, а до 

дестабілізації процесуальних правовідносин, порушення їх стійкості [21]. 

Таким чином, слід підтримати М.А. Боловнєва, що класифікація зловживань 

процесуальними правами є одним з напрямів напрацювання ефективних 

заходів протидії ним. 
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Цієї ж думки дотримується і Д.О. Тихомиров, який зазначає, що 

класифікація зловживання правом, окрім загального теоретичного значення 

для юриспруденції, має і практичне для правотворця, оскільки, виходячи з 

конкретного виду, можна визначити причини, мотиви поведінки, можливі 

шляхи її попередження та недопущення у подальшому [173, c. 29]. 

Складність питання класифікації зловживань процесуальними правами 

пов’язана із самим феноменом зловживання правом, а також 

класифікаційними критеріями його видів. Д.О. Тихомиров подає наступну 

класифікацію зловживань процесуальними правами: 1) за правовою 

кваліфікацією: правомірне зловживання правом (аморальне та недоцільне); 

протиправне зловживання правом; 2) за рівнем соціальної шкоди: несе таку 

шкоду, не має негативних наслідків для суспільства; 3) за суб’єктом: 

поведінка здійснюється уповноваженою особою, фізичною особою, що не 

наділена владними повноваженнями, здійснюється юридичною особою – не 

суб’єктом владних повноважень; 4) за характером суб’єктивного права : 

зловживання індивідуальним та колективним правом; 5) за кількістю 

суб’єктів здійснення: індивідуальна та групова; 6) за наслідками: 

виражається у соціально шкідливій поведінці уповноваженої особи, 

виражається у виході особи за межі встановленого законом обсягу 

суб’єктивного права, що сприяє перекрученню призначення права; 7) за 

галузевою ознакою : у сфері конституційного, сімейного, цивільного, 

адміністративного та інших галузей права; 8) за субординацією в правовому 

регулюванні: зловживання матеріальними правами; зловживання 

процесуальними правами; 9) за суб’єктивною стороною: необережне 

зловживання та навмисне [173, c. 27-28]. 

У вітчизняній юридичній практиці найпоширенішими процесуальними 

зловживаннями за узагальненням досліджень інших науковців 

Т.Т. Полянський вважає  є такі:  1) недобросовісне неодноразове подання 

клопотань, скарг та заяв (про відвід судді, слідчого, інших учасників процесу, 

про відкладення розгляду справи, щодо витребування документів, інших 
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доказів, про забезпечення доказів, про виклик і допит свідків, залучення 

інших учасників процесу, проведення експертизи); 2) оскарження не 

оскаржуваних судових актів (зокрема, ухвал про відмову у забезпеченні 

позову); 3) неодноразове безпідставне оскарження дій державного виконавця; 

4) неподання або несвоєчасне подання доказів чи інших матеріалів на 

законну вимогу уповноважених суб’єктів; 5) неодноразове нез’явлення до 

суду з різних «поважних» причин; 6) затягування з ознайомленням із 

матеріалами справи; 7) повідомлення суду неправди у поясненнях сторін (не 

прямий виклад неправдивих фактів, а заперечення певних обставин, 

скеровування спору в іншу площину, висвітлення факту в іншому ракурсі); 8) 

безпідставне звинувачення про фальшування доказів; 9) подання доказів, з 

якими не ознайомлена друга сторона, наприкінці судового розгляду (у 

випадку, якщо такі докази були отримані першою стороною значно раніше); 

10) умисна доказова пасивність сторін [54, с. 293–294; 103, с. 119–124; 122, с. 

36]. 

Водночас класифікація має практичне значення. Так, М.А. Боловнєв 

наголошує, що виділення видів зловживань правами дозволяє найбільш 

точно визначити мотиви несумлінної особи, а також специфіку змісту 

суб'єктивних прав і меж їх реалізації. Використання деяких груп дозволить 

підвищити виявлення правопорушень, що призведе до підвищення 

ефективності протидії останнім, оскільки тільки тоді контрдії виявляться 

результативним, коли чітко буде виражений об'єкт впливу. А також 

сприятиме в оцінці масштабів правопорушень і ступінь завданої шкоди, що в 

підсумку призведе до обрання належної і сумірною заходи впливу для того, 

щоб не допустити приниження обсягу суб'єктивних процесуальних прав. На 

думку цього вченого виокремлені  види зловживань мають практичне та 

прикладне значення, сприяють виробленню способів і механізмів 

попередження, припинення зловживань, а також встановлення заходів 

відповідальності за їх вчинення, критерії класифікації дозволяють найбільш 
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наближено і у всіх деталях розглянути специфіку даного роду 

правопорушень і забезпечити «точне» реагування на них [21, с. 79-90]. 

На наш погляд, складність при класифікації зловживань процесуальними 

правами пов’язана саме із змістом цього поняття. Зловживання 

процесуальними правами може в залежності від проявів його основних та 

додаткових кваліфікуючих ознак виступати як феномен правомірної 

адміністративної процесуальної поведінки або процесуальне 

правопорушення. На відміну від юридичних дій, що мають чітко виражений 

протиправний характер та містять усі ознаки правопорушення, зловживання 

являє собою перед усім таке здійснення суб’єктивного права, що йде у розріз 

з його призначенням, роллю, функцією, місцем у правовому регулюванні 

суспільних відносин, порушує межі здійснення права, але не порушує 

заборони, що містяться у правовій нормі.  

В.П. Грибанов підкреслював, що про зловживання правами може йтися 

лише у випадку, коли уповноважений суб’єкт, діючи у межах належного 

йому суб’єктивного права у рамках тих можливостей, які складають зміст 

даного права, використовує такі форми його реалізації, які виходять за 

встановлені законом межі здійснення права [38, c. 46; 58].  

Традиційно вважалося, зазначає А.Я. Курбатов, що існують дві форми 

зловживання правом: 1) з наміром заподіяння шкоди; 2) коли об'єктивно 

порушуються інтереси інших осіб, в тому числі публічні інтереси. Проте 

перша форма зловживання, на думку А.Я. Курбатова практично непридатна, 

оскільки в цивільному праві,  немає засобів, що дозволяють встановити 

умисел, тому в переважній більшості випадків вина встановлюється в формі 

необережності [74]. Так само не визначається вид умислу при вчиненні 

зловживання процесуальними правами у КАС України. 

О.Н. Барміна вважає, що в способах несумлінної поведінки є чотири 

різновиди: шикана, обхід закону, монополізм і недобросовісні дії, а в 

наслідках даної поведінки виділяються два види: порушення основ 

правопорядку без порушення прав і законних інтересів інших осіб і з 
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порушенням таких. Крім цього, О.Н. Барміна вважає, що  в зловживаннях 

присутні генетичні і функціональні, загальні і конкретні зв'язки, які можуть 

бути також утворені як внутрішньою, так і зовнішньою структурою 

досліджуваного явища [16]. 

У правовій доктрині, зазначають Р.А. Калюжний та І.Г. Андрущенко 

зловживання правом класифікують за такими критеріями: 1) за ознакою 

галузі права :  зловживання матеріальними правами;  зловживання 

процесуальними правами; 2) за сферою використання правових знань: 

зловживання правами радника з правових питань;  зловживання при 

здійсненні правосуддя; 3) за підгалузями права та інститутами:  зловживання 

у сфері речового права;  зловживання в галузі інтелектуальної власності; 

зловживання при вирішенні процесуальних питань; зловживання при 

винесенні вердикту (судового рішення); корпоративні зловживання;  

зловживання у сфері зобов’язального права; зловживання у сфері спадкового 

права; зловживання на стадії виникнення права [52]. Наведена класифікація 

охоплює усі випадки вчинення зловживань правом у суспільних відносинах, 

що регулюються нормами як матеріального так і процесуального права. Для 

поглибленого дослідження класифікації саме процесуальних зловживань 

розглянемо напрацювання інших вчених. 

О.В. Юдін для класифікації процесуальних зловживань використовував 

такі критерії: стадія цивільного процесу, на якій відбувається акт 

недобросовісної поведінки; вид цивільного судочинства, в рамках якого 

здійснюється правопорушення, та суб'єкт, який використовує надане йому 

суб'єктивне право «на зло» [199]. Виходячи з того, що цивільно-

процесуальне право є першою галуззю процесуального права, що почало 

використовувати поняття зловживання процесуальними правами, на наш 

погляд, слід враховувати і результати досліджень цивілістів для розуміння 

його змісту за законодавством ФРН.  

Аболонін В.О., досліджуючи зловживання правом на позов у цивільному 

процесі Німеччини, сформулював визначення зловживання процесуальним 
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правом на позов у цивільному процесі Німеччини, під яким слід розуміти 

звернення до суду з позовом в протиріччі з встановленими цілями цивільного 

процесу, до яких відноситься захист як приватних, так і публічних інтересів, 

а також збереження суспільного миру і спокою. Аболонін В.О. запропонував 

класифікацію основних видів зловживання правом на позов у німецькому 

цивільному процесі, що побудована на підставі мети, що переслідувалася 

недобросовісним позивачем. Згідно з цією класифікацією, він запропонував 

виділяти в якості зловживання права на позов 1) сутяжництво, 

2) симулятивний процес, 3) звернення до суду з метою отримання 

необґрунтованої вигоди, 4) звернення до суду з метою заподіяння шкоди [1; 

c. 7-8]. 

М.А. Боловнєв запропонував два критерії для класифікації зловживань: 

спрямованість зловживання правом та мета вчинюваних діянь. Критерій 

«об'єкт впливу», на думку цього науковця, дозволить оцінити масштаби 

правопорушення та ступінь завданої шкоди, що в підсумку призведе до 

обрання належної і співмірного заходу впливу для того, щоб не допустити 

приниження обсягу суб'єктивних процесуальних прав. М.А. Боловнєв 

наголошує, що межа, яка відокремлює сумлінну поведінку від 

недобросовісного, досить тонка, тому відмова в реалізації права чи інший, 

довільним чином обраний захід можуть призвести до необґрунтованого 

обмеження прав осіб, які беруть участь у справі. А це є неприпустимим [21, 

c. 82].  

За об'єктом впливу зловживання процесуальними правами цей 

науковець виокремлює такі види зловживань: 1) спрямовані на зрив, не 

проведення належним чином (неналежне або некоректне проведення) 

окремого судового засідання або окремої процесуальної дії; 2) спрямовані на 

неналежне проведення всього судового розгляду. Перший вид зловживань, а 

саме ті, що спрямовані на зрив, непроведення належним чином (неналежне 

або некоректне проведення) окремого судового засідання або окремої 

процесуальної дії, вважає М.А. Боловнєв можуть реалізовуватись через 
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наступні причини.  Найчастіше причиною такого неналежної поведінки є 

неналежна організація роботи юридичної служби компанії, співробітники 

якої беруть участь підготовці справи або беруться за підготовку до нього 

безпосередньо перед судовим засіданням. Усвідомлюючи, що до дня, на який 

призначено судове засідання співробітник не вчинив належних дій 

(складання процесуального документа, збирання доказів, виконання дій, 

зазначених судом в ухвалі про призначення судового засідання), такий 

суб’єкт клопоче про відкладення судового розгляду, без достатніх підстав 

клопоче про витребування доказів, незавчасно розкриває докази. У разі якщо 

зловживання спрямовані на зрив попереднього судового засідання, то під 

загрозою знаходиться і виконання завдань підготовки справи до судового 

розгляду [21, c. 82].  

Друга група правопорушень, виокремлена за критерієм об’єкту 

зловживання, спрямована на неналежне проведення всього судового 

розгляду, може реалізовуватись у наступному: заявлення надуманих відводів 

судді, який провів підготовку справи до судового розгляду і встиг 

сформувати власну думку у справі, поданням заяви про виклик свідків крім 

уже допитаних у аналогічних обставинах, в т.ч. неодноразові, заявлятися 

клопотання про призначення експертизи, в т.ч. повторної, додаткової, що 

мають на меті зокрема ввести суд в оману. Також особи можуть 

необґрунтовано заперечувати щодо клопотань і доводів інших осіб, які 

беруть участь у справі, часом не приводячи значущих аргументів [21, c.82]. 

М.А. Боловнєв за метою здійснення зловживання процесуальними 

правами поділяє на п’ять груп. Класифікація зловживань правами за цим 

критерієм дозволяє крім іншого встановити об'єкт правопорушень, 

потерпілого від нього, вид та розмір завданої шкоди.  

Перша група представлена зловживаннями, що переслідують мету 

завдати матеріальної чи психологічної шкоди опонентові. Найчастіше особа 

бажає заподіяти шкоду, ініціювавши порушення цивільної справи в суді 

першої інстанції. Отже, основним засобом є пред'явлення необґрунтованого 
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позову, що може супроводжуватися неявкою позивача в судове засідання і 

публікацією статті або іншого матеріалу про розгляд судом справи за участю 

конкретного фізичної або юридичної особи [21, c. 84].  

Друга група зловживань – це недобросовісна зміна підсудності. Досить 

часто в судовій практиці має місце даний вид зловживань. Позивач 

намагається домогтися порушення і подальшого розгляду справи тим судом, 

в якому, на його погляд, вище ймовірність позитивного для нього результату. 

Мова тут при цьому не про наявність корупціогенних чинників, а про те, що 

сформована в конкретному суді або регіоні практика відповідає правовій 

позиції позивача. Або просто географічне розташування суду зручніше 

позивачеві. Маніпулюючи територіальною підсудністю, особа може вступити 

в уже розпочате іншою особою (з яким у нього є змова і права та законні 

інтереси якого в дійсності не порушені) в якості третьої особи, яка заявляє 

самостійні вимоги. 

Третя група зловживань спрямована на затягування судового розгляду. 

Будь-які дії суб'єкта, який зловживає своїми правами, в цьому випадку 

супроводжується виключно наміром затягнути на місяці і навіть роки 

судовий розгляд. Розуміючи, що з точки зору матеріального права відповідач 

є неправим суб'єктом, кожну свою дію і крок направляє на збільшення часу 

розгляду справи. Мотиви такої поведінки пов’язані з тим що з плином часу 

докази можуть псуватися і зникати, події, віддалені за часом важко 

встановити, а майно боржника може бути відчужене. Одним з поширених дій 

цієї групи зловживань є пред'явлення зустрічного позову. 

Четверта група зловживань представлена діями спрямованими на 

винесення рішення про припинення провадження у справі. Метою 

несумлінної особи в такому випадку є винесення ухвали про припинення 

провадження у справі або про залишення заяви без розгляду. В цьому 

випадку зловживання правами, такими як подання заперечень, укладення 

мирової угоди призводять до закінчення провадження у справі без винесення 

рішення, при цьому реальний захист особи або осіб, чиї права та законні 
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інтереси порушені, не відбувається. Досягається це за допомогою 

використання права на укладення мирової угоди апріорі без наміру його 

виконувати. Останнє може супроводжуватися подальшими зловживаннями 

щодо оскарження ухвали про припинення провадження у справі, якщо суддя 

некоректно оформить резолютивну частину ухвали або заявами про 

роз'яснення порядку виконання, якщо умови мирової угоди будуть в повному 

обсязі викладені. 

Також це досягається при необґрунтованій заяві клопотання про 

залишення заяви без розгляду на підставі недотримання претензійного 

порядку, незважаючи на те, що відповідач тривалий час заперечень не 

заявляв, а здійснював процесуальні дії. Відповідач може реалізувати «на зло» 

надане йому право на заяву клопотання, а саме клопотання про залишення 

заяви без розгляду по вищезазначеному підставі, мотивувавши надуманими 

аргументами з посиланням на нібито йому відомі обставини, що вказують на 

неповажність причин неявки опонента, які він представив в суд. Останній, в 

свою чергу, змушений закінчувати справу, виносячи ухвалу про залишення 

заяви без розгляду, яке потенційно може бути скасовано в апеляційній 

інстанції, що призведе до того, що справу необхідно буде починати 

розглядати заново. 

П’ята група – досягнення прийнятного результату, не пов'язаного з 

правильним визначенням матеріально - правового положення сторін 

суб'єктів. Найчастіше таку мету переслідує відповідач. Захист інтересів 

відповідача розуміє заяву заперечень матеріального і процесуального 

спрямування. В ідеальній моделі судової тяганини останні повинні 

приводитися при наявності достатніх підстав і аргументів. Але 

недобросовісні учасники бажають настання будь-якого результату, окрім 

винесення рішення про задоволення вимог позивача або заявника. 

Результатом, на їхнє переконання, може стати що завгодно крім останнього 

зазначеного юридичного факту, будь то винесення рішення про відмову в 

задоволенні вимог (для цього «на зло» використовуються будь-які права і дії 
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спрямовуються на створення невірного думки у судді щодо обставин справи 

або їх кваліфікації, а також на спростування представлених опонентом 

доказів), закінчення провадження у справі без винесення рішення по будь-

якій з підстав припинення провадження у справі або залишення заяви без 

розгляду, призупинення на тривалий термін провадження у справі при 

неясності і неочевидності усунення обставин, що стали підставою для 

скоєння даної процесуальної дії [21, c. 82-90]. Слід підтримати думку 

М.А. Боловнєва, що дані критерії є найбільш значущими, тому що сприяють 

формуванню особливих засобів протидії зловживанням процесуальними 

правами, а також дозволяють найбільш наближено і у всіх деталях 

розглянути специфіку даного роду правопорушень і забезпечити «точне» 

реагування на них [21, c. 82-90]. 

У судовій практиці адміністративного судочинства знаходить 

підтвердження теза про розуміння зловживання процесуальним правом як 

дій, що суперечать легітимній меті процесуального права, яким зловживає 

особа, а також меті адміністративного судочинства, наголошує С. 

Базилевський. На основі практики застосування чинного законодавства цей 

науковець визначає наступні види зловживання правом в адміністративному 

судочинстві: 1) випадки зловживання правом на звернення до суду за 

судовим захистом, до яких відносяться: подання завідомо безпідставного 

позову, також і подання позову за відсутності предмета спору або у спорі, 

який має очевидно штучний характер, подання кількох тотожних позовів, 

штучні позови, 2) судову симуляцію та сутяжництво, 3)  інституційні 

зловживання, що мають на меті впливати на формування належного суду для 

розгляду конкретної справи. Ці зловживання С. Базилевський поділив на такі 

види: 1) зловживання з метою впливу на склад суду у справі: 2) пов’язані з 

формуванням складу суду у справі до відкриття провадження; 3) спрямовані 

на зміну складу суду у справі після відкриття провадження; 4) зловживання, 

пов’язані із визначенням юрисдикції та підсудності [12, c. 79]. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 45 КАС України зловживанням процесуальними 

правами може бути визнано такі дії учасників: 1) 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; 2) подання декількох позовів до одного й 

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

підстав, або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з 

аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція 

автоматизованим розподілом справ між суддями; 3) подання завідомо 

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

який має очевидно штучний характер; 4) необґрунтоване або штучне 

об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи, або завідомо 

безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою 

метою; 5) узгодження умов примирення, спрямованих на шкоду правам 

третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до 

участі у справі  [57].  

Тобто Слід погодитись із В.В. Тильчиком, що серед зловживань 

процесуальними правами можна виокремити подання сутяжницьких, 

завідомо безпідставних (явно необґрунтованих) позовів або скарг, а також 

зловживання правом на подання скарги, що становить собою такий вид 

зловживань процесуальними правами, за якого вся процедура розгляду спору 

є невиправданою та неефективною, адже особа звертається до суду з метою, 

відмінною від захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 

чи інтересів. До них також належить пред’явлення позову з метою 

затягування справи, безпідставного забезпечення позовів, обмеження, що 

стосуються оперативності розгляду та вирішення спорів, порушення рівності 

сторін, тощо. Об’єктом зловживання є і порушення принципу забезпечення 
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права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, визначених 

законом [172, c. 112].  

Найбільш поширеним видом зловживання правом на звернення до суду 

за судовим захистом в адміністративному судочинстві, вважає також 

С. Базилевський, є сутяжництво, яке може набувати різних форм. 

Привертають увагу випадки зловживання правом на позов з метою 

використання судової системи майданчиком для боротьби зі своїми 

політичними опонентами, шляху популяризації власної персони та засобу 

трансляції власних поглядів у тих чи інших сферах суспільного життя. 

Характерними ознаками зазначених позовів, визначені С. Базилевським, є те, 

що позивач, як правило, є публічною особою, та не бере особистої участі у 

процесі; факт звернення до суду набуває розголосу та висвітлюється в ЗМІ; 

результат вирішення справи не має самостійного значення. З іншого боку, 

зазначає С. Базилевський, адміністративному процесу притаманне і 

сутяжництво з боку громадян, які не є публічними особами. У таких 

випадках особа звертається до суду, наприклад, внаслідок бажання 

помститися посадовцю за ухвалені проти неї управлінські рішення, вчинені 

дії на виконання владних повноважень. Особа може протиставляти себе 

державному апарату та позиціонуватися борцем за справедливість, 

правдолюбом [12, c. 74-75].  

На думку А.О. Монаєнко, сутяжництво має різні причини для суб’єктів 

владних повноважень та для фізичних осіб. Так, публічні особи привертають 

увагу до себе шляхом звернення до адміністративного суду з відповідним 

позовом з метою використання судової гілки влади для боротьби зі своїми 

опонентами, демонстрації власної позиції з приводу проблемних питань в 

державі, а факт звернення публічної особи до суду з відповідним позовом 

багаторазово висвітлюється в ЗМІ. Громадяни як приватні особи звертаються 

до адміністративного суду з відповідним адміністративним позовом, маючи 

на меті «розправитися» з певною посадовою особою суб'єкта владних 

повноважень внаслідок прийнятих проти неї рішень або вчинених дій через 
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виконання публічно-владних управлінських функцій на підставі закону[93; 

94]. Або метою безпідставного звернення до адміністративних судів з 

позовами до різних органів влади, їх посадових осіб, вважає С. Базилевський 

можуть бути наміри «паралізувати» діяльність владного механізму шляхом 

відволікання його від вирішення основних завдань, що може вважатися 

помстою за ухвалені несприятливі для заявника управлінські рішення або 

взагалі наслідком будь-яких, у тому числі невмотивованих, особистих 

невподобань чи розчарувань у соціально-майновому положенні, суспільній 

упередженості, в існуючому порядку протидії корупційним проявам. У цьому 

контексті варто також згадати про хибні амбіції деяких позивачів звертатися 

до суду з будь-якого приводу, наслідком чого є численні справи одного 

позивача до безлічі органів державної влади, які, на його думку, порушили 

його права, свободи або інтереси. Крім того, інколи особи можуть мати на 

меті накопичення фактів певних порушень окремих прав особи в розумінні 

Європейської конвенції з прав людини, щоб в подальшому звернутися до цієї 

інституції [12, c. 75]. Часто буває, що приватна особа звертається до суду і не 

з'являється на судові засідання декілька разів без поважних причин [93; 94]. 

 Одним із прикладів сутяжництва є вирішення справи Верховним Судом 

відповідно до ухвали ВС від 07.02.2018 р. у справі №826/24381/15 [182]. Суд 

зазначив, що вважається зловживанням той факт, коли заявник неодноразово 

подає до суду сутяжницькі та явно необґрунтовані заяви, аналогічні до заяви, 

яку він подавав раніше та яку вже було визнано неприйнятною. Доводи 

позивача щодо відсутності доказів направлення повістки адвокату позивача 

не беруться до уваги, оскільки позивач був належним чином повідомлений 

про розгляд справи, що підтверджується, насамперед, його відповідними 

заявами, в яких він неодноразово заявляв клопотання про відкладення 

розгляду справи. Тому беручи до уваги непоодинокі неявки позивача, 

належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, 

Верховний Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій щодо 



89 

зловживання позивачем наданими йому КАС України процесуальними 

правами, що є недопустимим у процесі судового розгляду [182; 93]. 

В. Юрченко акцентувала увагу на зловживанні процесуальними правами 

не позивачами чи адвокатами, а суб’єктами владних повноважень, зокрема 

фіскалами. Було багато випадків, коли в акті перевірки податковий орган 

стверджував про нереальність господарської операції, одночасно зазначаючи, 

що до перевірки були подані майже всі первинні документи, які тільки 

можуть існувати [99]. 

А.О. Монаєнко наголошує, що існують непоодинокі випадки 

зловживання процесуальними правами не приватними особами чи 

адвокатами, а суб'єктами владних повноважень (зокрема, органами державної 

фіскальної служби). Існує практика, коли в акті податкової перевірки суб'єкт 

владних повноважень зазначав про нереальність господарської операції, 

одночасно вказуючи, що до перевірки були подані всі первинні документи. 

Суди у податкових спорах задовольняють позови суб'єктів господарювання. 

Однак органи державної фіскальної служби оскаржують рішення судів аж до 

касаційної інстанції. Касаційна інстанція викликає на судове засідання, а 

орган державної фіскальної служби не з'являється або надає пояснення, що 

це їхня позиція. На думку А.О. Монаєнко, це є зловживанням своїми 

процесуальними правами з боку органів державної фіскальної служби [93].  

Так, наприклад, КАС ВС у своїй ухвалі від 23.01.2018 р. у справі 

№826/12421/14, переглянувши судове рішення в межах касаційної скарги, 

вважає, що суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку, що 

заявлення клопотання про здійснення апеляційного розгляду справи за 

участю представника особи, яка бере участь у справі, зобов'язує таку особу 

з'явитися на судове засідання у зазначений у повістці-повідомленні час або 

повідомити про причини неможливості прибуття на судове засідання (у разі 

існування об'єктивних причин, що унеможливлюють явку до суду). Водночас 

неприбуття на судове засідання або неповідомлення причин неявки на судове 

засідання особи, яка заявила про розгляд справи за її участю, свідчить про 
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недобросовісне користування стороною процесуальними правами [181]. 

А.О. Монаєнко наголошує, що судова статистика демонструє, що 80-90% 

матеріалів справ у податкових спорах становлять касаційні скарги органів 

державної фіскальної служби України. Трапляються навіть ситуації, коли 

просто наосліп переписуються акти податкових перевірок. Окрім того, 

існують непоодинокі випадки, коли органи державної фіскальної служби 

зловживають процесуальними правами, не сплачуючи відповідний судовий 

збір [93]. 

Одним з різновидів зловживань процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві становлять випадки зловживання правом на 

звернення до суду за судовим захистом. С. Базилевський повідомляє, що в 

одній зі справ за результатами апеляційного перегляду суд зазначив, що 

«судом першої інстанції не взято до уваги обставину, що Державна 

податкова інспекція, як суб’єкт владних повноважень на реалізацію владних 

управлінських функцій на основі законодавства, має право подати позов до 

суду про стягнення сум заборгованості перед бюджетом. Проте, без 

встановлення факту наявності такої заборгованості звернення з таким 

позовом можна розцінювати як зловживання правом на судовий захист, яке 

закріплене у ст. 6 КАС України». У цьому випадку зловживання правом на 

звернення до суду за судовим захистом фактично ототожнюється судом із 

подачею необґрунтованого та безпідставного позову. На думку С. 

Базилевського зазначений підхід є спірним, адже варто розрізняти подачу 

необґрунтованого позову та зловживання правом на позов. У випадку подачі 

необґрунтованого позову у позивача може бути відсутній умисел на 

зловживання процесуальними правами, він переконаний у тому, що 

обґрунтування, підстава позову, наведені у позовній заяві, цілком достатні 

для задоволення позовних вимог. Натомість у випадку зі зловживанням 

правом на позов особа діє навмисно, усвідомлюючи характер та наслідки 

своїх дій. Інша справа, що в даній конкретній справі позивачем виступає 

суб’єкт владних повноважень, який не вжив усіх необхідних заходів щодо 
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встановлення підстави позову перед зверненням до суду з позовною заявою, 

в чому може вбачатися недбалість органу державної влади, яка недопустима. 

Проте очевидно, що не завжди необґрунтованість позову свідчить про 

зловживання особою правом на позов. Із таких позицій виходить і оновлений 

КАС України [57], відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 45 якого зловживанням 

процесуальними правами може бути визнане подання саме завідомо 

безпідставного позову, а не просто необґрунтованих позовних вимог. 

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 45 оновленого КАС України, зловживанням 

процесуальними правами може бути визнане, крім подання завідомо 

безпідставного позову, також і подання позову за відсутності предмета спору 

або у спорі, який має очевидно штучний характер. Вкрай абстрактне 

формулювання зазначеної норми, наполягає С. Базилевський дає підстави для 

суддівської дискреції, адже як і поняття «завідомо безпідставного позову», 

поняття «спору, що має очевидно штучний характер» є оціночним та вимагає 

роз’яснення [12, c. 71-72]. Водночас, слід наголосити, що судова практика 

виходить із того, що звернення до суду із тотожним позовом, якщо у справі 

не було ухвалене остаточне рішення внаслідок повернення позовної заяви 

або залишення її без розгляду (в тому числі внаслідок подачі самим 

позивачем заяви про відкликання позовної заяви або залишення її без 

розгляду), не становлять собою зловживання правом на позов.  

Натомість, зазначає С. Базилевський, зловживанням слід визнавати 

одночасне звернення до суду з кількома тотожними позовами. А порушення 

дисципліни під час судового розгляду не може розглядатись як зловживання 

процесуальним правом, на думку цього вченого, адже порушення правил 

поводження у суді здійснюється поза межами процесуальної форми, а тому 

не є зловживанням [12, c. 74]. Численними в адміністративному судочинстві, 

зауважує С. Базилевський є випадки подачі технічних (штучних) позовів, які 

не пов’язані із захистом невизнаних, оспорюваних або порушених прав, 

свобод чи інтересів, а переслідують лише нелегітимну мету впливу на інший 

судовий процес, наприклад, порушення справи у суді з метою зупинення 
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провадження в іншій справі, подача декількох тотожних позовів одночасно 

для впливу на автоматизовану систему документообігу, подача позову, 

метою якого є маніпуляція правилами юрисдикції тощо. Характерною рисою 

цього виду зловживань є їх пов’язаність зі зловживаннями окремими 

процесуальними правами у справі за іншим позовом, а тому їх дослідження 

варто проводити у контексті тих видів інституційних та функціональних 

зловживань, задля реалізації яких подаються такі позови, наголошує 

С. Базилевський [12, c. 76]. 

Д.А. Козачук, Н.В. Басалюк та В.П. Таркін вважають, що не буде 

виникати проблем при застосуванні пункту 2 частини 2 ст. 45 КАС України, 

який визначає як зловживання процесуальними правами  подання декількох 

позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим 

предметом та з тих самих підстав, або подання декількох позовів з 

аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, 

метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями. 

Ці вчені обґрунтовують свою позицію тим, що п. 11 ч. 5 ст. 160 КАС України 

передбачає власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не 

подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з 

тим самим предметом та з тих самих підстав. Тому, на їх погляд, із 

кваліфікацією наявності зловживання процесуальними правами у цьому 

випадку в судів проблем не виникатиме – достатньо буде співставити 

тотожні позовні заяви [58].  

Щодо реалізації положень п. 3 ч. 2 ст. 45 КАС України, а саме подання 

завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у 

спорі, який має очевидно штучний характер, Д.А. Козачук має сумніви щодо 

ефективності реалізації цих положень, оскільки проблема полягає у 

недостатньо розробленому законодавчому категоріальному апараті. На думку 

цього вченого законодавець використовуючи термін «безпідставний» не 

визначив його критерії.  У загальному вигляді, Д.А. Козачук, Н.В. Басалюк та 

В.П. Таркін пропонують визначити безпідставний позов як такий, що 
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спрямований на відкриття провадження у справі без правових підстав, повної 

відсутності доказів із метою створення проблем опоненту [58, c. 687]. Проте 

виникає правова колізія, на яку звертають  увагу ці науковці, а саме для того, 

щоб  встановити, що позов завідомо безпідставний, треба його розглянути, а 

після цього вже просто немає потреби повертати заяву чи залишати позов без 

розгляду, тому такі обставини можна лише зазначити в мотивувальній 

частині як підставу для відмови в задоволенні позовних вимог [58, c. 687].  

Крім цього, з одного боку, такі норми можуть суперечити гарантованому 

ст. 55 конституції праву на судовий захист та ст. 6 конвенції, яка визначає 

право на суд. проте, Європейський суд з прав людини, практика якого, в силу 

вимог ст. 17 закону «про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини», є обов’язковою для застосування, у 

своїх рішеннях неодноразово зазначав, що «право на суд» та право на доступ 

не є абсолютними. Права можуть бути обмежені, але лише таким способом та 

до такої міри, що не порушують зміст цих прав (п. 59 рішення «Де Жуфр де 

ла Прадель проти Франції», п. 28 рішення «Станєв проти Болгарії» та ін.). 

тобто, реалізація права на суд однією із сторін спору має відбуватись таким 

чином, щоб не порушувати права іншої сторони [58, c. 687; 124].  

Про неопрацьованість  п. 3 ч. 2 ст. 45 КАС України, що визначає 

зловживанням процесуальними правами подання завідомо безпідставного 

позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно 

штучний характер, та проблеми із його застосуванням свідчить поданий до 

Верховної Ради України 5 квітня 2018 року  Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення переліку дій, які 

можуть бути визнані зловживанням процесуальними правами), яким 

передбачено виключення п. 3 із переліку зловживань процесуальними 

правами [141]. Така пропозиція у пояснювальній записці до законопроекту 

обґрунтовується тим, що КАС та інші процесуальні кодекси не визначають  

критеріїв, за якими можна було б одразу однозначно встановити, що позов є 

штучним або завідомо безпідставним. Тобто суд буде визнавати подання 
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позову зловживанням процесуальним правами виключно на підставі 

внутрішнього переконання. Такі нововведення не узгоджуються з правом на 

судовий захист, гарантованим ст. 55 Конституції України та ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод [130]. 

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував (наприклад, 

у справі «Голдер (Golder) проти Об’єднаного Королівства»), що  право 

доступу до правосуддя є одним з невід'ємних складових права, гарантованого 

статтею 6 п. 1. У справі «Меньшакова проти України» ЄСПЛ зазначив, що 

пункт 1 статті 6 втілює в собі «право на суд», яке, згідно з практикою Суду, 

включає в себе не тільки право ініціювати провадження, але й право 

розраховувати на «розгляд» спору судом. Таким чином, наголошують автори 

законопроекту, що розглядаючи подання позову як зловживання 

процесуальним правом, сторона позбавляється права на справедливий 

судовий розгляд, складовою якого є право доступу до суду, гарантованого 

Конституцією України та нормами міжнародного права [130; 124]. 

Необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни 

підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи як 

відповідача (співвідповідача) з тією самою метою визначається зловживання 

процесуальними правами, передбачене п. 3 ч. 2 ст. 45 КАС України. Д.А. 

Козачук, Н.В. Басалюк та В.П. Таркін вважають, що із застосуванням цього 

положення можуть виникати проблеми, адже, виникає питання у визначенні 

«штучності об’єднання вимог» [58, c. 687]. 

Крім визначених у ст. 45 КАС України,  у практичній діяльності сторони 

та інші учасники судового процесу можуть порушувати порядок розгляду 

справи і ухиляючись від здійснення певних дій, тобто у формі бездіяльності, 

вважають Д.А. Козачук, Н.В. Басалюк та В.П. Таркін [58]. На їх думку до 

бездіяльності сторін чи третіх осіб, відноситься неявка в судове засідання, 

якщо вона визнана судом обов’язковою (п. 3 ч. 5 ст. 44 КАС України ), 

неподання витребуваних доказів без поважних причин (ч. 8 ч. 9 ст. 80 КАС 

України) тощо. Проте важливим є той факт, наголошують науковці, що 
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вказані положення випливають не із суб’єктивного права особи, а із її 

юридичного обов’язку, тому до зловживання правом не відносяться. На це 

вказує законодавець у ст. 149 КАС України оскільки  «невиконання 

процесуальних обов’язків» та «зловживання правом» визначає різними 

підставами притягнення до процесуальної відповідальності, хоч і встановлює 

одну санкцію – штраф [172, c. 118]. 

Іншу групу зловживань процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві визначає С. Базилевський, цю групу становлять інституційні 

зловживання, що мають на меті впливати на формування належного суду для 

розгляду конкретної справи. Він  поділяє їх на такі види: 1) зловживання з 

метою впливу на склад суду у справі: 1.1) пов’язані з формуванням складу 

суду у справі до відкриття провадження; 1.2) спрямовані на зміну складу 

суду у справі після відкриття провадження; 2) зловживання, пов’язані з 

визначенням юрисдикції та підсудності [12, c. 77]. До цієї групи зловживань 

в адміністративному процесі також відносить заявлення безпідставних 

відводів суддям. Пункт 1 частини 2 ст. 45 КАС України, на думку таких 

науковців як Д.А. Козачук, Н.В. Басалюк та В.П. Таркін, містить норму 

більше ніж обґрунтовану, адже, в частині відводу суддів до її встановлення 

були численні зловживання. Так, необґрунтовані клопотаннями про відводи 

суддів часто подавали податкові органи. Таким чином, по-перше, затягується 

розгляд справи, по-друге, зростає навантаження на суд, бо замість одного 

засідання треба проводити кілька. Сьогодні КАС України передбачає, що 

питання про необґрунтованість відводу вирішуються іншим складом суду, а 

провадження припиняється (ч. 4 ст. 40 КАС України) [58, c. 686]. 

В.В. Тільчик також відмічає проблематичний характер забезпечення 

реалізації принципу обов’язковості судових рішень на сьогодні в Україні та 

важливість акцентування уваги учасників спорів на їх обов’язках щодо 

відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких 

ухвалене судове рішення, що сприяє знову ж таки запобіганню зловживанню 

процесуальними правами [172, c. 118]. 
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Визначення строків подання апеляційної скарги, як і взагалі 

процесуальних строків, наголошує В.В. Тильчик постійно критикується і 

визнається проблемним не тільки в Україні, а у багатьох інших країна. 

Відповідно норма (статті 295 КАС України), у якій передбачено, що 

апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, на 

ухвалу суду –протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення теж 

зазнала оновлення. Попри ці зміни залишилося відкритим питання щодо 

коректності визначення моменту обчислення перебігу строку на апеляційне 

оскарження. Так, вказаний строк обчислюється з дня проголошення рішення 

або ухвали суду. У разі, коли у судовому рішенні оголошено вступну та 

резолютивну частини рішення чи ухвали суду, або коли вирішення справи 

відбувалося у письмовому провадженні, зазначений строк обчислюється з 

дня складення повного судового рішення. У випадку подання апеляційної 

скарги після зазначених строків, встановлений законом строк на апеляційне 

провадження вважається пропущеним, однак може бути поновлений, якщо 

судове рішення або ухвала суду не були вручені у день проголошення або 

складання [172]. Наведений оновлений підхід до відліку строків на 

апеляційне оскарження, на думку окремих практиків, дозволить зменшити 

зловживання учасниками судового процесу, які інколи вдавалися до 

маніпуляцій щодо отримання судових рішень, особливо під час надсилання 

засобами поштового зв’язку з метою продовження строків на апеляційне 

оскарження [97, с. 14]. Зазначені застереження характерні для судової 

практики, оскільки фактично серед основних суттєвих гальмуючих факторів 

визнається не просто зловживання правом на апеляційне оскарження, а часто 

свідоме використання його як засобу затягування виконання нормативно 

визначених обов’язків як представниками публічної адміністрації, так і 

громадянами [172, c. 367]. 

З урахуванням зазначеного нами пропонується провести класифікацію 

видів зловживань процесуальними правами у адміністративному судочинстві 

за такими критеріями [112; c. 73]:  
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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;  

2) за категорією справи, 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 регулюванню 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 з приводу 

реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та 

соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі 

спорів щодо; у справах щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, 

національної безпеки та оборони України та інших;  

3) видом 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; на 

залишення заяви без розгляду, судового рішення без змін або закриття 

провадження у справі; зрив судового засідання; проведення процесуальних 

дій із порушеннями; втрату доказів;  



98 

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

вчиняються позивачами, відповідачами, свідками, перекладачами, 

експертами, суддями;  

6) за наявністю 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) за формою 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 або 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) за правовими наслідками кваліфікації зловживання процесуальними 

правами: залишення без покарання; залишення без розгляду заяви; 

застосування заходів процесуального примусу; притягнення до 

адміністративної відповідальності за неповагу до суду.   
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2.2 Поняття та структура механізму запобігання та протидії 

зловживанням процесуальними правами у адміністративному 

судочинстві 

 

Вільний доступ до правосуддя є однією з базових засад, закріплених у 

міжнародних документах; іноземних адміністративних, адміністративно-

процесуальних [8], адміністративно-процедурно-процесуальних кодексах 

[48],  вітчизняному Кодексі адміністративного судочинства України (КАСУ) 

та інших нормативно-правових актах.  

Так, у статті 8 Загальної декларації прав людини визначено, що кожна 

людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними 

національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй 

конституцією або законом [36]. Водночас, Конвенція про захист прав людини 

і основоположних свобод у ст. 17 визначає, що зловживання правом 

визначається як діяльність або дії, спрямовані на скасування прав та свобод, 

визнаних у Конвенції, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це 

передбачено в Конвенції [67]. 

Рекомендація R(81)7 комітету міністрів Ради Європи «Про шляхи 

полегшення доступу до правосуддя» від 14 травня 1981 року визначає, що 

право на доступ до правосуддя і справедливому розгляду судом, гарантоване 

Європейською конвенцією з прав людини, є одним з основних ознак будь-

якого демократичного суспільства, проте судочинство нерідко носить 

настільки складний, тривалий і дорогий характер, що приватні особи, 

особливо що знаходяться в економічно несприятливому становищі, 

відчувають труднощі в здійсненні своїх прав [146]. Враховуючи зазначене 

комітет міністрів Ради Європи вважає, що одним із заходів прискорення 

розгляду справ є можливість тимчасового виконання рішень, за яким 

можливе оскарження, а також виплата на банківський відсоток за 

присудженим рішенням суду суми до виконання рішення, як заходи 

запобігання недобросовісному використанню права оскарження, у тому числі 
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для отримання відстрочки [140]. Таким чином міжнародні акти однією з умов 

доступності правосуддя визначають запобігання недобросовісному 

використанню учасниками судового процесу права на оскарження. 

Європейський Суд з прав людини  неодноразово в своїх постановах 

давав тлумачення категорії «Зловживання правом» стосовно до різних груп 

суспільних відносин і підкреслював особливу значимість сумлінному 

розпорядженням суб'єктами своїми правами [109]. Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод у ст. 17 визначає, що зловживання правом 

визначається як діяльність або дії, спрямовані на скасування прав та свобод, 

визнаних у Конвенції, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це 

передбачено в Конвенції [67]. Рекомендація R(81)7 комітету міністрів Ради 

Європи «Про шляхи полегшення доступу до правосуддя» від 14 травня 1981 

року визначає, що одним із заходів прискорення розгляду справ є можливість 

тимчасового виконання рішень, за яким можливе оскарження, а також 

виплата на банківський відсоток за присудженим рішенням суду суми до 

виконання рішення, як заходи запобігання недобросовісному використанню 

права оскарження, у тому числі для отримання відстрочки [140]. Таким 

чином міжнародні акти визнають проблему зловживання правами, у тому 

числі у судовому процесі та передбачають заходи запобігання 

недобросовісному використанню учасниками судового процесу права на 

оскарження. 

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» зазначає у ст. 7, що 

доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно 

до Конституції України та в порядку, встановленому законами України [139]. 

Стаття 55 «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом» 

Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб [68]. Згідно цього положення ст. 

5 КАС України визначає, що кожна особа має право в порядку, 

встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень 

порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист . 

Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у 

визначеному цим Кодексом порядку. Відмова від права на звернення до суду 

є недійсною. Водночас ст. 8 КАСУ визначає, що усі учасники судового 

процесу є рівними перед законом і судом та 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 [57]. На дотримання засад доступності правосуддя, на наш погляд, 

спрямовані також положення ст. 2 КАС України, яка визначає однією з 

основних засад адміністративного судочинства принцип неприпустимість 

зловживання процесуальними правами, а також ст. 45 КАС України, яка 

визначає, що учасники судового процесу та їхні представники повинні 

добросовісно користуватися процесуальними правами, а зловживання ними 

не допускається [57]. У цьому аспекті законодавець у положеннях КАС 

України закріпив принцип, що перекликається із викладеною у ст. 17 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод забороною 

зловживання процесуальними правами, зауважує І.С. Дроботов [67; 41, с. 

187]. 

У Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого 

суду в Україні відповідно до європейських стандартів від 10 травня 2006 р. 

вказується, що для забезпечення справедливості судової процедури 

необхідно передбачити ефективні механізми для запобігання  

недобросовісному  використанню учасниками судочинства своїх 

процесуальних прав,  а також відповідальність за невиконання 

процесуальних обов'язків. Водночас, цим документом визначено, що 

відповідальність  учасників  процесу за недобросовісне користування 

процесуальними  правами  та за невиконання процесуальних обов'язків 

необхідно   посилити   (наприклад,   за навмисне зволікання процесу). 
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Формами відповідальності можуть бути не лише існуючі заходи 

процесуального примусу, а  й застосування судом стягнень за невиконання 

вимог суду, покладення на учасників процесу відшкодування судових витрат 

у підвищеному розмірі  [137]. Наведені норми свідчать про визнання на 

міжнародному та загальнодержавному рівні шкоди від зловживання правами 

учасниками судового процесу. 

Проблема зловживання процесуальними правами учасниками судового 

процесу при розгляді публічних спорів має високу актуальність сьогодні. 

І.С. Дроботов зазначає, що досягти абсолютної відсутності у судовому 

процесі фактів зловживання процесуальними правами фактично не можливо. 

Факти зловживання у вигляді порушень суворо регламентованого 

процесуальним законодавством судового процесу в тих чи інших формах 

мають місце. Проте слід підтримати визначену цим науковцем потребу 

розробити владними органами законодавчий інструментарій та механізм його 

практичного застосування, який попереджатиме, зменшуватиме, присікатиме 

зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві, а за 

необхідності – дозволятиме застосовувати відповідні заходи процесуального 

примусу [41, с. 187]. Водночас, наголошує І.С. Дроботов, досить часто 

поведінка, що кваліфікується як зловживання правом, спрямована на свідоме 

невиправдане затягування судового процесу всупереч принципу розумності 

строків розгляду справи судом, направленому на недопущення затягування 

розгляду справи, порушує права інших учасників судового процесу, 

суперечить вимогам ст.ст. 6, 17 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод стосовно права кожного на розгляд його справи 

судом упродовж розумного строку та недопустимість зловживання 

процесуальними правами [67; 41, с. 187]. 

За відсутності дієвого механізму ідентифікації зловживань 

процесуальними правами офіційної статистики таких випадків немає.  Як вже 

було зазначено негативні наслідки вчинення таких протиправних дій 

учасниками адміністративного процесу опосередковано відбиваються на 
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строках проведення судового розгляду справ, фактах відкладення їх 

розгляду, застосуванні заходів процесуального примусу тощо. Так, протягом 

дев’яти місяців 2019 року окружними адміністративними судами було 

застосовано 3 попередження, 1 видалення із залу, 9 тимчасового вилучення 

доказів для дослідження судом, 24 приводи та накладено 106 штрафів. 

Протягом такого ж періоду у 2020 році було застосовано 2 попередження, 13 

тимчасових вилучень доказів для дослідження судом, 22 приводи та 

накладено 82 штрафи. Загалом за 2020 рік окружні адміністративні суди 

застосували 2 попередження, 18 тимчасових вилучень доказів для 

дослідження судом, 44 приводи та наклали 120 штрафів [50]. Водночас, у 

порівнянні із кількістю справ, що перебували у провадженні 

адміністративних окружних судів (284 959 справ та матеріалів) 184 

постановлених ухвали щодо застосування заходів процесуального примусу є 

не значним показником. Наведена статистика проявляє негативні наслідки 

зловживань процесуальними правами учасниками адміністративного 

судочинства та недосконалість механізму запобігання, виявлення та 

припинення таких дій.  

При цьому, як зазначає Н.О. Дурново, достатньо складно установити 

причину зростання кількості зловживань процесуальними правами: з одного 

боку, це може бути підтвердженням низької правової освіченості населення, 

а з іншої – навпаки, свідчить про здатність суб’єкта права, що знає своє 

право, використовувати надані законом можливості для задоволення 

особистих інтересів на шкоду суспільним [45, c. 3]. Сучасними загальними 

проблемами що супроводжують розуміння та застосування принципу 

недопущення зловживання правом, на думку А.Я. Курбатова є 

безсистемність вираження цього принципу в правових нормах; 

невизначеність змісту принципу зловживання правом та ізольованість його 

застосування в різних галузях права, де він набуває особливого змісту; 

наділення зловживання правом абсолютно оціночним характером; не 

визначення співвідношення принципів добросовісності користування 
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правами  та недопущення зловживання правом [74]. Ці негативні тенденції 

відсутності системного правового закріплення механізму недопущення, 

протидії, припинення зловживання процесуальним правами та застосування 

процесуального примусу мають прояв і у адміністративному судочинстві. 

Однією з причин цієї проблеми є відсутність ґрунтовних наукових 

досліджень змісту та структури механізму запобігання та протидії 

зловживанню процесуальним правами в адміністративному судочинстві. 

Різне розуміння сутності та критеріїв зловживання необхідними 

процесуальними правами, відсутність діючого механізму за їх виявленням та 

попереднім встановленням, не розробленість заходів відповідальності та 

порядок її застосування, багаторазові випадки зловживання в практиці судів 

та відсутність рекомендацій щодо їх виявлення створюють вагомі причини, 

зазначає М.А. Боловнєв [21, c. 6] для дослідження механізму запобігання та 

припинення зловживань процесуальними правами, у тому числі і в 

адміністративному судочинстві.  

Водночас прийняття змін до Кодексу адміністративного судочинства 

України (КАС України) у 2017 [131] та у 2020 [136] роках, що сформували 

засади сучасного механізму запобігання, протидії та припиненню зловживань 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві, свідчить про 

накопичення критичної кількості наукових досліджень у цій сфері та поданих 

пропозицій до законодавства. Проте правозастосовна практика виявляє 

значне коло прогалин законодавства у цій сфері та демонструє різне 

застосування судами норма КАС України при протидію зловживанню 

процесуальними правами.  

Дослідженню змісту механізму правового регулювання загалом та в 

сфері протидії зловживанню процесуальними правами приділялась увага 

наукових працях таких вітчизняних та іноземних вчених як: С.С. Алексєєв,  

О.О. Бандурка, М.А. Боловнєв, В.О. Горшенев, Н.О. Дурново,   О.Я. 

Курбатов, А.О. Монаєнко, О.Г. Розгон, О.Ф. Скакун, О.І. Шкуропацький та 

інших. Водночас, незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених 
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вивченню цієї тематики, залишаються відкритими питання щодо 

формулювання ознак та поняття механізму  запобігання, припинення та 

протидії зловживання процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві. Саме ці неврегульовані та невизначені питання потребують 

розв’язання.  

Метою підрозділу є з’ясування ознак та поняття механізму протидії 

зловживанню процесуальними правами, розкриття мети заходів з 

попередження, виявлення та припинення таких зловживань в 

адміністративному судочинстві,   виявлення положень, що визначають засади 

запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами в 

адміністративному процесі у законодавстві  інших країн, та виявлення 

напрямів удосконалення адміністративного процесуального законодавства 

України.  

У Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого 

суду в Україні відповідно до європейських стандартів від 10 травня 2006 р. 

вказується, про необхідність розробки ефективних механізмів для 

запобігання  недобросовісному  використанню учасниками судочинства своїх 

процесуальних прав,  а також відповідальність за невиконання 

процесуальних обов'язків [137]. Наведені норми свідчать про визнання на 

міжнародному та загальнодержавному рівні шкоди від зловживання правами 

учасниками судового процесу. 

Новий механізм запобігання та припинення зловживання 

процесуальними правами був закріплений у Кодексі адміністративного 

судочинства України Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII  

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» [135]. Цим законом КАС 

України було доповнено наступними нормами, що утворюють базові засади 

запобігання, припинення та протидії зловживанню процесуальними правами 

учасниками адміністративного процесу: 1) п. 9 ч. 3 ст. 2 визначає одним з 
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принципів адміністративного судочинства неприпустимість зловживання 

процесуальними правами; 2) ст. 45 «Неприпустимість зловживання 

процесуальними правами» визначає перелік та зміст дій, що можуть бути 

визнані судом як зловживання процесуальними правами; 3) ч. 8 ст. 139 

передбачає можливість суду покласти на сторону, що зловживала 

процесуальними правами судові витрати повністю або частково незалежно 

від результатів вирішення спору; 4) ст.ст. 144 - 149 визначає, право суду 

застосувати заходи процесуального примусу для спонукання відповідних 

осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання 

процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання 

створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства, а також зміст 

та порядок застосування таких заходів [135; 136]. 

Наступним етапом правового регулювання протидії зловживанню 

процесуальними правами стало прийняття Верховною Радою України 15 

січня 2020 року Закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо 

вдосконалення порядку розгляду судових справ» [136]. У пояснювальній 

записці до законопроекту зазначено, що однією з цілей його розробки стало 

удосконалення низки норм з метою недопущення зловживання учасниками 

справи своїми процесуальними правами та оптимізації процедури розгляду 

справ [132]. Цим законом передбачаються норми, якими нівелюється 

можливість зловживання учасниками справи своїми процесуальними 

правами, зокрема, спрощується порядок розгляду відводів судді у разі 

подання такого відводу напередодні або в день засідання; вилучаються деякі 

види забезпечення позову, натомість, забороняється вжиття заходів 

забезпечення позову, які мають своїм наслідком припинення, відкладення чи 

зупинення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних процедур, 

які проводяться від імені держави (державного органу), територіальної 

громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного 
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державним органом суб'єкта у складі комісії, що проводить конкурс, аукціон, 

торги, тендер чи іншу публічну процедуру; визначається, що у разі 

оскарження ухвал суду про відмову у прийнятті або повернення зустрічного 

позову, про відмову у прийнятті або повернення позову третьої особи, яка 

заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, ухвал про зупинення 

провадження у справі, які подані з пропуском строку на їх оскарження, до 

апеляційної та касаційної інстанцій направляються матеріали оскарження 

(що значно зменшить строк розгляду таких справ по суті заявлених вимог) 

[136]. 

Становлення вітчизняного права, щодо визначення механізму 

запобігання, припинення та протидії зловживанню процесуальними правами 

в адміністративному судочинстві, свідчить про комплексний характер цієї 

проблеми, динамічність міжнародної та вітчизняної юридичної практики. 

Застосування міжнародних угод в рішеннях судів першої, апеляційної 

інстанцій та Верховним Судом свідчить, на думку А.О. Моноєнко та 

К.В. Смирнової, про втілення принципу примату міжнародного права у 

правозастосовній практиці в Україні. Ратифікувавши Конвенцію про захист 

прав людини та основоположних свобод та врегулювавши на законодавчому 

рівні практику виконання рішень ЄСПЛ окремим Законом України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав 

людини», Україна наблизилась до створення однорідної судової практики, 

узгодженої з європейською правовою системою в схожих правовідносинах, 

вважають ці науковці [94]. Згідно цих тенденцій прослідковується зростання 

рівня важливості рішень ЄСПЛ щодо застосування заходів протидії 

зловживанню процесуальними правами при прийнятті рішень вітчизняними 

адміністративними судами щодо застосування норм КАС України, які 

утворюють механізм запобігання, протидії та припинення зловживання 

процесуальними правами.  
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Проте наразі не існує ні на теоретичному на ні правозастосовному рівні 

визначення механізму запобігання, протидії та недопущення зловживання 

процесуальними правами.  

Для з’ясування ознак та змісту цього поняття пропонуємо спиратись на 

дослідження механізму правового регулювання та механізму адмінатритвно-

правового регулювання таких науковців як С.С. Алексєєв, О.О. Бандурка, 

А.Ф. Крижанoвський, О.В. Малько, О.Г., Розгон, О.Ф. Скакун, В.А. 

Горшенєв, Р.А. Ромашков, С.О. Комаров та інших. 

За результатами вивчення їх концепцій механізму правового 

регулювання можна визначити наступні його  поняття: як правового 

регулювання способів впливу, реалізації прав, а також проміжних ланок - 

правосуб’єктність, юридичні факти та правовідносини, які переводять 

нормативність права у впорядкованість суспільних відносин [37, с. 50-55]; як 

сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується правовий 

вплив на суспільні відносини [21, с. 30;]; як систему юридичних засобів, 

організованих найбільш послідовним чином, з метою упорядкування 

суспільних відносин, сприяння задоволенню інтересів суб’єктів права [90]; як 

процесу переведення нормативності права в упорядкованість суспільних 

відносин, що здійснюється за допомогою системи правових засобів і форм із 

метою задоволення публічних та приватних інтересів, забезпечення 

правопорядку [165, с. 679–680]; як цілісну систему правових засобів, за 

допомогою яких право здійснює впорядкування суспільних відносин [69, с. 

239]; як систему об’єднаних структурними та функціональними зв’язками 

суб’єктів права, правових актів, засобів, методів, процесів і процедур, за 

допомогою яких здійснюється результативний вплив права на суспільні 

відносини [155, с. 84]; як механізм правового регулювання виражає діяльну 

сторону перекладу нормативності права у впорядкованість суспільних 

відносин. 

 Ми підтримуємо позицію О.Г. Розгона, що наукові підходи до 

визначення механізму правового регулювання поділяються на дві групи. 
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Першу групу утворюють наукові концепції що висвітлюють статичну 

концепцію механізму правового регулювання, визначаючи його як 

сукупність, систему юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується 

упорядковуючий правовий вплив на суспільні відносини. Представниками 

цієї позиції є С.С. Алексєєв, А.Ф. Крижанoвський, О.В. Малько  [11, с.30; 69, 

с.239; 154, c. 101].  

До другої групи належать вчені, такі як О.Ф. Скакун, В.А. Горшенєв, 

Р.А. Ромашков, С.О. Комаров, що розкривають сутність поняття «механізм 

правового регулювання» як динамічного явища та визначають його як процес 

регулюючого впливу елементів правової системи на впорядкованість 

суспільних відносин [165, с. 679–680; 37, с. 50-55; 155, с. 84; 154, c. 103].  

О.Г. Розгон зазначає, що з позиції статичної концепції ознаками механізму 

адміністративно-правового регулювання є те, що за змістом це система 

адміністративно-правових засобів, об’єктом впливу яких виступають 

публічні суспільні відносини. Функціонування механізму спрямовано на 

забезпечення публічних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

громадянського суспільства та держави [154, c. 104]. Яскравим 

прихильником динамічної концепції механізму регулювання є О.О. Бандурка, 

який зазначає, що механізм адміністративно-правового регулювання 

виступає динамічною категорією, становить тривалий процес, який 

поділяється на певні стадії та етапи [15, с 26–27]. 

Ми підтримуємо позицію О.І. Шкуропацького, який наполягає, що 

механізм за своїм змістом є  не тільки сукупністю елементів, а й 

послідовністю їх дії, що утворюють процеси впорядкування відповідних 

правових відносин задля ефективної, повної та всебічної реалізації людиною 

своїх прав та свобод у відповідній сфері [197, c. 111].  Цей науковець вважає, 

що не можна наголошувати  виключно на системі елементів, як основній 

ознаці  механізму  регулювання,  оскільки  сутність  механізму  правового 

регулювання визначається саме через послідовність дії певних процесів 

(елементів механізму) для забезпечення ефективності та результативності  
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правового  регулювання  відповідної  сфери.  Така  ознака  механізму  

регулювання як наявність системи засобів без зазначення динамічного 

характеру таких засобів робить статичним саме  поняття  механізму  

правового  регулювання. Порушення цих закономірностей призводить до 

появи «мертвих норм права», що носять виключно декларативний характер, 

оскільки не мають дієвого механізму, констатує О.І. Шкуропацький [197, 

c.111]. Підтримуючи думку цього науковця ми пропонуємо застосувати цей 

підхід і до механізму запобігання, протидії та припинення зловживання 

процесуальними правами у адміністративному судочинстві. Оскільки як 

свідчить практика застосування міжнародних засад щодо заборони 

зловживання процесуальними правами, на рівні національного законодавства 

відповідні механізми не набуваючи деталізації, призвели до декларативності 

заборони зловживати процесуальними правами. 

Проблема не конкретизації елементів механізму запобігання та протидії 

зловживанню процесуальними правами характерна як для вітчизняного 

адміністративного процесуального законодавства так й іноземного. Це 

негативна сучасна тенденція. Оскільки, як зазначає М.А. Боловнєв, 

протистояти зловживанню процесуальними правами можна тільки за 

допомогою абсолютно всієї сукупності засобів, відомих як законодавцю, 

зокрема при регулюванні процесуальних правовідносин, так і теорії, зокрема 

юридичній техніці, так і практикам, що їх застосовують. До таких засобів 

М.А. Боловнєв відносить: штрафні санкції, вдосконалення правових норм, 

розширення суддівської дискреції, роз'яснень вищих судових інстанцій [21, 

c. 114]. Таким чином за концепцією М.А. Боловнєва інститут протидії 

складається з трьох компонентів: запобігання вчиненню зловживань, 

припинення їх здійснення, а також притягнення до відповідальності за їх 

вчинення [21, c. 115]. На наш погляд, ця теорія є універсальною для всіх 

видів судових процесів, у тому числі й адміністративного.  

В результаті дослідження адміністративного процесуального 

законодавства різних країн ми прийшли до висновку, що абсолютна 
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більшість адміністративних, адміністративно-процесуальних кодексів, 

кодексів адміністративного судочинства визначають принцип доступу до 

правосуддя водночас існують різні підходи інституту зловживання 

процесуальними правами у адміністративному судочинстві. Умовно за 

відображенням у законодавстві комплексу заходів з 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); 2) країни, законодавство яких містить 

комплекс заходів, що відображають тільки будь-які два із зазначених 

компонентів; 3) країни, у законодавстві яких представлені заходи всіх 

компонентів протидії зловживанню процесуальними правами.  

До першої групи країн, адміністративне процесуальне законодавство 

яких передбачає більшою мірою тільки декларативні норми та заходи з 

запобігання вчиненню зловживань процесуальними правами можна віднести 

такі країни як: Киргизька Респу́бліка та Болгарія. 

Наприклад у Адміністративно-процесуальному кодексі Киргизької 

Респу́бліки зазначено, що учасники процесу зобов'язані сумлінно 

користуватися усіма належними їм процесуальними правами і виконувати 

свої процесуальні обов'язки [5, ст. 36]. Водночас, цим кодексом не 

передбачено застосування заходів процесуального примусу за зловживання 

процесуальними правами.  

Адміністративний кодекс Болгарії не передбачає принципу не 

зловживання процесуальними правами, не визначає відповідного обов’язку 

учасників процесу, а замість механізму запобігання недобросовісному 

використанню процесуальних прав містить главу 15, що визначає захист від 

необґрунтованих дій чи бездіяльності. Положення цієї глави, на наш погляд, 

визначають можливості учасників процесу для захисту від недобросовісного 

використання процесуальних прав.  
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До другої групи, адміністративне-процесуальне законодавство яких 

містить комплекс заходів, що реалізують два із зазначених компонентів 

механізму протидії зловживанню процесуальними правами, можна віднести 

Естонію, Республіку Казахстан, Республіки Вірменії та  Грузію. 

Так, Адміністративно-процесуальний кодекс Естонії встановлює 

обов’язки учасників процесу добросовісно використовувати свої 

процесуальні права, а суд зобов’язаний не допускати зловживання 

учасниками процесу та їх представниками, консультантами своїми правами, 

затягування процесу і введення суду в оману, а також може накласти штраф 

на учасника процесу, представника або консультанта, який зловмисно 

перешкоджає правильному і швидкому розгляду справи з мінімально 

можливими витратами, або ж в письмовій заяві висловлює себе 

непристойним чином або проявляє неповагу до суду або іншого учасника 

процесу [7, ст. 28]. Аналогічні положення містить Адміністративний 

процедурно-процесуальний кодекс Республіки Казахстан [10; ст. 14, 28, 29]. 

Кодекс Адміністративного судочинства Республіки Вірменії закріплює 

обов’язок сторін добросовісно користуватись своїми процесуальними 

правами та добросовісно виконувати свої процесуальні обов’язки [56]. 

Стаття 101 цього нормативно-правового акту визначає процесуальні санкції 

та підстави їх застосування, які можна за змістом визначити як заходи з 

протидії зловживанню процесуальними правами.   

Принцип добросовісності визначено у ст. 24 Адміністративного кодексу 

Республіки Молдова, згідно якого учасники адміністративного провадження і 

адміністративного судочинства повинні сумлінно здійснювати свої права і 

виконувати свої обов'язки, не порушуючи процесуальних прав інших 

учасників, а учасник, що допускає зловживання при здійсненні своїх 

процесуальних прав або несумлінно виконує свої процесуальні обов'язки, 

несе відповідальність згідно із законом за заподіяну їм матеріальну та 

моральну шкоду [8; ст. 24, 85]. 
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Адміністративно-процесуальний кодекс Грузії у ст. 19 містить 

положення, яке на наш погляд, можна вважати запобіжним заходом для 

недопущення та припинення зловживань з боку суб’єктів владних 

повноважень. Згідно цього положення, якщо адміністративний орган без 

поважних причин не зміг забезпечити подання доказів, суд накладає на 

відповідну посадову особу адміністративного органу штраф [4; ст. 19].  

До третьої групи країн, що мають комплексні рішення проти 

зловживання процесуальними правами через заходи запобігання вчиненню 

зловживань процесуальними правами, припинення їх здійснення, а також 

притягнення до відповідальності за їх вчинення можна віднести, наприклад, 

Латвію та Україну.  

Згідно Адміністративно-процесуальний закон Латвії визначені такі 

принципи адміністративного процесу як принцип правомірності, заборони 

свавілля, правової довіри та інші [2; ст. 4, 7, 9, 10]. Зазначені принципи у 

сукупності можуть бути аналогом принципу добросовісного використання 

процесуальних прав учасниками процесу. Кореспондується з цими 

положеннями, встановлений у ст. 48 обов’язок учасників адміністративного 

процесу користуватись своїми правами та обов’язками добросовісно. Можна 

також розглядати як засіб захисту від зловживання процесуальними правами 

можливість подати заяву про фальшивість письмового доказу [2; ст. 48, 161, 

224, 236].  

Слід погодитись з М.А Боловнєвим, що закріплення в процесуальних 

кодексах загального правила про сумлінне користування процесуальними 

правами і заборони зловживання ними явно недостатньо для їх абсолютного 

виключення цього негативного явища. Про це, за твердженням цього 

науковця,  свідчать численні приклади з судової практики, що підтверджують 

факти і спроби осіб, які беруть участь у справі, та їх представників 

використовувати процесуальні норми в своїх інтересах, що суперечать 

завданням судочинства, шляхом скоєння недобросовісних дій [21, c. 144]. 

Таким чином, можна констатувати, що універсального дієвого механізму 
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протидії зловживанню процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві не має жодна з країн. Найбільш деталізованим, та наближеним 

до концепції трьох компонентного механізму наблизилося адміністративне 

процесуальне законодавство Латвії та України. 

З’ясовано, що за відображенням у законодавстві комплексу заходів з 

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 

Респу́бліка та Болгарія); 2) країни, законодавство яких містить комплекс 

заходів, що відображають тільки будь-які два із зазначених компонентів 

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

законодавстві яких представлені заходи всіх компонентів протидії 

зловживанню процесуальними правами (Латвія та Україна).   

Таким чином було Виявлено, що Україна, з урахуванням змін до КАС 

України 2017 та 2020 років, має наразі найвищий ступінь деталізації 

механізму запобіганні зловживанню процесуальними правами у 

адміністративному судочинстві за рахунок визначення: 1) принципу 

неприпустимості зловживання процесуальними правами; 2) встановлення 

переліку дій учасників процесу, що можуть бути визнані судом 

зловживанням процесуальними правами; 3) можливості суду покласти на 

сторону, що зловживала процесуальними правами судові витрати повністю 

або частково незалежно від результатів вирішення спору; 4) надання 

повноважень адміністративним судам застосовувати до суб’єктів, що 

зловживають процесуальними правами, заходів процесуального примусу. 

Існуючі прогалини законодавства у цій сфері поступово компенсуються 

рішеннями українських судів, шо уточнюють застосування зазначених 

положень.  
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Таким чином до основних заходів механізму протидії зловживанню 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві віднесено: 

1) заходи запобігання, а саме норми права, що встановлюють принцип 

добросовісного використання процесуальних прав, заборону зловживати 

такими правами, вдосконалення правових норм; статистичну звітність про 

факти зловживань та застосовні заходи процесуального примусу до таких 

учасників, розширення суддівської дискреції, роз'яснень вищих судових 

інстанцій 2) заходи припинення, якими в більшій мірі є заходи 

процесуального примусу; 3) заходи притягнення до відповідальності, як 

правило штрафи та збільшення сум відшкодування судових витрат за 

зловживання процесуальними правами [116, c. 150].  

Таким чином механізм протидії зловживанню процесуальним правами 

це процес регулюючого впливу на поведінку учасників адміністративного 

судочинства через застосування адміністративними судами передбачених 

законодавством та напрацьованих судовою практикою заходів запобігання, 

припинення зловживання процесуальними правами та притягнення до 

відповідальності.  

  

2.3 Характеристика елементів механізму запобігання та протидії 

окремим видам зловживання процесуальними правами у 

адміністративному судочинстві 

 

У попередньому підрозділі нами були визначені елементи механізму 

запобігання та протидії зловживанням процесуальними правами. Водночас, 

при висвітленні особливостей змісту кожного з них необхідно враховувати 

коло учасників адміністративного судочинства, що вчиняють зловживання 

процесуальними правами, як разового так і системного характеру.  

Оскільки реформа адміністративного, цивільного та господарського 

судочинства 2017 року обумовила стандартизацію багатьох засад та 

процедур, у тому числі щодо застосування заходів, спрямованих на 
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реалізацію принципу неприпустимості зловживання процесуальними 

правами, то будемо спиратись на  наукові здобутки у всіх зазначених галузях. 

Системним дослідженням кола суб’єктів, що зловживають 

процесуальними правами, є робота О.М. Кузнеця. Так, цей вчений 

запропонував ієрархію потенційних суб’єктів зловживань правами за їх 

кваліфікаційними ознаками: 1) суд як основний суб’єкт, що наділений не 

лише процесуальними правами, через те, що багато положень законодавства 

допускають альтернативні варіанти дій суду і мають не зовсім конкретний 

зміст, а тому можуть бути використані суддями для зловживань своїми 

повноваженнями; 2) адвокати, які не лише мають високу кваліфікацію, 

значний досвід, навички, а й захищені від санкцій суду гарантіями 

адвокатської діяльності, часто вони мають особисту матеріальну і моральну 

заінтересованість у результатах розгляду справи; 3) сторони і треті особи із 

самостійними вимогами щодо предмета спору, які мають безпосередній 

інтерес у результатах розгляду справи, а також їх представники, оскільки 

закон наділяє їх крім загальних прав осіб, які беруть участь у справі, також і 

спеціальними правами; 4) треті особи без самостійних вимог щодо предмета 

спору за рівнем повноважень і субсидіарним інтересом у результатах 

розгляду справи посідають четверте місце, оскільки їхні процесуальні права 

вужчі, ніж у сторін, а інтерес у результатах розгляду справи не є 

безпосереднім. Більше того, їх правами та інтересами можуть зловживати 

сторони під час доведення суду своєї позиції, під час укладання мирової 

угоди тощо; 5) допоміжний персонал суду та особи, які сприяють суду у 

здійсненні судочинства - свідки, що зумовлено рівнем їхніх повноважень; 

6) у виконавчому провадженні суб’єктами зловживання правом можуть бути 

державний виконавець, сторони, їх представники та інші особи, які сприяють 

його здійсненню. О.М. Кузнець доводить, що кожен суб’єкт процесуальних 

правовідносин здатен зловживати своїми процесуальними правами, але 

найбільш зацікавленими у зловживанні та в остаточному матеріальному 

правовідношенні є сторони, частина з яких ініціює та оплачує системні 
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зловживання, починаючи з виникнення матеріальних правовідносин, 

протягом судового розгляду справи і аж до завершення виконавчого 

провадження [71, c. 196-197]. 

Важливими складовими характеристики змісту елементів механізму 

запобігання та протидії зловживанням процесуальними правами є визначення 

таких понять як «запобігання» та «протидія».  

Якщо звернутись до довідкової літератури, то словники дають 

наступні визначення цих термінів: 1) «запобігати» має значення: «не 

допускати, заздалегідь відвертати що-небудь неприємне, небажане», 

«своєчасними заходами запобігати здійсненню або виникненню чого-небудь, 

переважно небажаного» [24, c. 414]; 2) «протидія» - дія, що спрямована проти 

іншої дії, перешкоджає їй, а «протидіяти» - спрямовувати дію проти кого-, 

чого-небудь, діяти всупереч комусь, чомусь, спрямовуватись проти іншої дії 

[24, c. 1173].  

Оскільки у попередньому підрозділі нами було встановлено, що до 

основних заходів механізму запобігання та протидії зловживанню 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві входять  заходи 

запобігання, припинення, та притягнення до відповідальності, то важливим є 

розгляд результатів досліджень інших науковців щодо характеристики та 

класифікації відповідних заходів. 

Наприклад, Г.І. Марунич поділила способи запобігання затягуванню 

цивільного процесу на організаційні та процесуальні. Вона вважає, що 

організаційні способи запобігання затягуванню цивільного процесу – це такі 

законодавчі прийоми, які впливають на організацію цивільного судочинства 

в цілому, в тому числі на судоустрій України, особливості проваджень у 

цивільному судочинстві та цивільну юрисдикцію. Їх застосування 

спрямоване на усунення тих організаційних недоліків судової системи, які 

сприяють учасникам судового процесу, а також суду в здійсненні 

затягування цивільного процесу. Необхідність встановлення організаційних 

способів запобігання затягуванню цивільного процесу підкреслюється і 
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прецедентною практикою ЄСПЛ. Г.І. Марунич, вважає, що «до 

організаційних способів запобігання затягуванню цивільного процесу, 

передбачених чинним законодавством належать: 1) використання процедури 

спрощеного позовного провадження; 2) забезпечення можливості проведення 

розгляду справи за відсутності сторін та інших учасників справи; 3) 

створення технічних умов для функціонування електронного судочинства 

шляхом введення в дію Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи; 4) встановлення спеціальних правил щодо зміни складу суду в разі 

виникнення обставин, які ускладнюють своєчасний розгляд справи; 5) 

використання процедури врегулювання спору за участі судді; 6) зміна 

процедури подання апеляційної скарги та відкриття апеляційного 

провадження; 7) забезпечення належного кількісного складу суддівського 

корпусу та приведення системи судоустрою України у відповідність із 

положеннями Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 

№ 1402 –VIII; 8) встановлення обмежень щодо касаційного оскарження 

окремих категорій справ; 9) використання механізму дисциплінарної 

відповідальності судді за порушення строків розгляду заяви, скарги чи 

справи, встановлених законом» [88, c. 179-181]. 

До процесуальних способів, на думку Г.І. Марунич належать ті 

прийоми, які впливають на процесуальні права та обов‘язки учасників 

судового процесу. Оскільки процесуальні способи запобігання затягуванню 

цивільного процесу в науковій літературі досліджувалися передусім в аспекті 

способів протидії зловживанню процесуальними права, то цікавим та 

важливим для нашого наукового пошуку є дослідження цієї вченої щодо 

узагальнення наукових підходів до змісту заходів, що можуть бути 

застосовані з метою запобігання зловживанню процесуальними правами, 

зокрема: 1) встановлення загальної заборони зловживання процесуальними 

правами та загальних санкцій за ці дії, а також окремих санкцій за допущені 

зловживання конкретними процесуальними правами; 2) грошове стягнення з 

особи, яка допустила зловживання, дисциплінарну відповідальність адвокатів 
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–представників сторін; 3) встановлення штрафів та запобігання 

процесуальним діям сторін, які є зловживанням процесуальними правами 

[88, c. 179-181].  

Спираючись на положення чинного ЦПК України Г.І. Марунич 

відносить до процесуальних заходів запобігання процесуальним 

зловживанням: 1) встановлення загального обов‘язку добросовісного 

користування процесуальними правами та загальної заборони учасникам 

судового процесу зловживати процесуальними правами (ч. 1 ст. 44 ЦПК 

України); 2) визначення відкритого переліку дій та бездіяльності, що можуть 

кваліфікуватись як зловживання цивільними процесуальними правами (ч. 2 

ст. 44 ЦПК України); 3) встановлення загальних наслідків зловживання 

цивільними процесуальними правами (ч. 3 ст. 44 ЦПК України); 

4) покладення на суд обов‘язку вживати заходів для запобігання  

зловживанню процесуальними правами (ч. 4 ст. 44 ЦПК України); 

5) встановлення строків для зміни предмета або підстави позову, а також для 

зміни позовних вимог (ст. 49 ЦПК України); 6) встановлення строків, 

протягом яких можливими є залучення до участі у справі співвідповідачів, 

третіх осіб та заміна неналежного відповідача (ст. ст. 51, 52, 53 ЦПК 

України) та інше [88, c. 181-182; 195].  

Процесуальні способи запобігання затягуванню цивільного процесу 

Г.І. Марунич класифікувала за такими підставами, а саме: 

І. За суб’єктом, який здійснює дії із запобігання затягуванню 

цивільного процесу: способи запобігання затягування цивільного процесу, 

які реалізовуються судом, та способи, які реалізовуються учасниками 

судового процесу. До першої групи, зокрема, належать: покладення на суд 

обов‘язку вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними 

правами; встановлення негативних наслідків дій або бездіяльності, які є 

затягуванням цивільного процесу, встановлення загальних наслідків 

пропущення процесуальних строків та ін. Серед способів запобігання другої 

групи можна, зокрема, зазначити: загальний обов‘язок добросовісно 
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користуватися процесуальними правами та загальну заборону учасникам 

судового процесу зловживати процесуальними правами; встановлення 

строків вчинення процесуальних дій та ін.  

ІІ. За сферою дії процесуальні способи запобігання затягування 

цивільного процесу поділяються на загальні, тобто ті, які спрямовані на 

попередження будь-яких форм затягування цивільного процесу ( наприклад, 

встановлення загального обов‘язку добросовісно користуватися 

процесуальними правами та загальної заборони зловживати процесуальними 

правами учасниками судового процесу) та спеціальні, які спрямовані на 

попередження здійснення окремих форм затягування цивільного процесу 

(наприклад, застосування заходів процесуального примусу та заходів 

процесуального захисту, постановлення окремої ухвали та ін.). 

ІІІ. За характером впливу на учасників судового процесу процесуальні 

способи запобігання затягуванню цивільного процесу можна поділити на 

майнові та немайнові. Майнові способи впливають на майновий стан 

учасників справи і полягають у застосуванні публічно-правових (на користь 

держави) чи приватно-правових (на користь учасників судового процесу) 

виплат у разі затягування цивільного процесу, а сама можливість їх 

застосування виконує превентивну функцію щодо учасників справи. 

Немайнові способи запобігання затягуванню цивільного процесу мають 

винятково процесуальний (у вузькому розумінні) характер і не впливають на 

майновий стан учасників процесу. Немайнові способи запобігання 

затягуванню цивільного процесу за своєю сутністю перешкоджають 

здійсненню дій, які є затягуванням цивільного процесу, тобто є 

превентивними у вузькому значенні.  

IV. За рівнем превентивного впливу способи запобігання затягуванню 

цивільного процесу поділяються на: ті, що безпосередньо перешкоджають 

затягуванню цивільного процесу і унеможливлюють його здійснення 

(наприклад, відмова в задоволенні необґрунтованого клопотання, відмова у 

поновленні пропущеного процесуального строку), та ті, що самі по собі не 
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впливають на можливість затягування цивільного процесу, проте факт їх 

існування покликаний утримати учасників судового процесу від здійснення 

відповідних дій (наприклад, штраф чи примусовий привід свідка) [88, с. 182-

183]. 

Натомість І.С. Дроботов приділив більше уваги сутнісним 

характеристикам протидії зловживанню процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві. На думку цього науковці ними є такі: 1) це 

діяльність суду  як  державного  органу,  що  має  забезпечити  кожному 

гарантії права на справедливий судовий розгляд; 2) її спрямовано проти 

явища зловживання  процесуальними  правами в  адміністративному  

судочинстві; 3) охоплює попереджувальні  засоби  захисту,  спрямовані  на  

недопущення процесуальних зловживань, присічні засоби захисту, що 

покликані припинити спроби процесуальних зловживань, та  компенсаторні  

засоби,  спрямовані  на забезпечення справедливої відповідальності за 

зловживання, які відбулися. 

І.С. Дроботов визначив,  що  найбільш  виваженою  та  узгодженою  із  

сучасними правовими  реаліями є  інтерпретація  протидії  зловживанню  

процесуальними правами в  адміністративному  судочинстві як  у  

функціонально-структурному відношенні,  або  з  точки  зору  інститутів  

адміністративної  процесуальної відповідальності  чи  заходів  

процесуального  примусу,  так  і  з  точки  зору підходів, вироблених   

Європейським судом з прав людини при тлумаченні п. 1 ст.6 та ст. 13 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо системи 

ефективних засобів правового захисту, відповідно до чого механізми протидії 

відповідним зловживанням розглядаються як система процедурних та 

компенсаторних засобів захисту [44, c. 169].  

Поряд із цим, прогресивним уявляється підхід, відповідно до якого 

заходи протидії  зловживанням  процесуальними  правами в  

адміністративному судочинстві можна  розглядати  через  призму  поняття  

«ефективні  засоби правового захисту», що використовується у практиці 
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Європейського суду з прав людини щодо  тлумачення  ст. 13 Конвенції  про  

захист  прав  людини  і основоположних свобод, яка закріплює право 

кожного, чиї права та свободи, визнані  у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, було порушено,  на  ефективний  засіб  правового  

захисту  в  національному  органі,   навіть якщо порушення було вчинене 

особами, які здійснювали свої офіційні повноваження [44, c. 169].  

У  такому  аспекті  протидія  зловживанню  процесуальними правами 

в  адміністративному  судочинстві має  розглядатися  в  контексті концепції  

забезпечення  ефективних  засобів  правового  захисту  проти зловживань  

процесуальними  правами  на  національному  рівні,  що  включає 

попереджувальні  засоби  захисту,  спрямовані  на  недопущення  

процесуальних зловживань,  присічні  засоби  захисту,  що  покликані  

припинити  спроби процесуальних   зловживань,   та   компенсаторні   засоби,   

спрямовані   на забезпечення справедливої відповідальності за зловживання, 

які відбулися. При цьому,  відповідальність за  застосування  усіх  засобів  

правового  захисту  має покладатися, передусім, на  суд  як  державний  

орган,  що  має  забезпечити кожному гарантії права на справедливий 

судовий розгляд. При цьому, за своєю природою  попереджувальні  та  

присічні  заходи,  як  правило,  пов’язані  із можливостями адміністративної 

процесуальної  форми  та  конкретними повноваженнями  суду,  а  тому  їх  

можна  об’єднати  в  групу  власне процесуальних   або   процедурних   

засобів   захисту,   на   відміну   від компенсаторних,  що  мають  певний  

грошовий  еквівалент  та  виконують компенсаторну функцію, наголошує І.С. 

Дроботов  [44, c. 170].  

Повністю погоджуючись із висновками зазначеного науковця, 

вважаємо, що основними функціями механізму запобігання та протидії 

зловживанням процесуальними правами в адміністративному судочинстві є: 

профілактична, правозахисна, правовідновлююча, компенсаторна та виховна. 

Якщо прояви виховної, профілактичної, правозахисної, 

правовідновлюючої функцій механізму запобігання та протидії зловживанню 
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процесуальними правами було вже представлено у тексті попередніх 

підрозділів, то компенсаторна функція залишилась без уваги. Ґрунтовно 

компенсаторну функцію заходів протидії зловживанням процесуальними 

правами розглянула А.О. Ткачук. На думку цього науковця компенсаторну 

функцію стосовно учасників справи виконує інститут судових витрат, а 

компенсаторну функцію стосовно держави виконує інститут судового 

штрафу, що в підсумку збалансовує публічні та приватні інтереси з точки 

зору ефективних засобів захисту щодо різних видів шкоди, яка заподіюється 

внаслідок процесуальних зловживань [174, c. 166].  

Слідуючи логіці цієї вченої слід зазначити, що основні правила, що 

визначені у КАС України та відображають зміст компенсаторної функції 

засобів протидії зловживанням процесуальними правами зводяться до такого: 

1) згідно п. 3 ч. 9 ст. 139 КАС України при вирішенні питання про розподіл 

судових витрат суд враховує поведінку сторони під час розгляду справи, що 

призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно 

необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення 

стороною певних обставин, які мають значення для справи, тощо; 

2) відповідно до п. 8 ст. 139 КАС України, у випадку зловживання стороною 

чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок 

неправильних дій сторони суд має право покласти на таку сторону судові 

витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору; 

3) положеннями ч. 10 ст. 139 передбачено, що у разі закриття провадження у 

справі або залишення позову без розгляду внаслідок необґрунтованих дій 

позивача відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених 

ним витрат, пов’язаних з розглядом справи [57].  

КАС України не містить положення, щодо такого засобу запобігання 

зловживанню процесуальними правами як забезпечення судових витрат на 

професійну правничу допомогу, на відміну від ЦПК, де таке положення 

закріплене у частина четверта ст. 135 ЦПК України [195]. Зокрема, у 

випадках, коли позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки 
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зловживання правом на позов як захід забезпечення судових витрат суд з 

урахуванням конкретних обставин справи має право, за клопотанням 

відповідача, зобов’язати позивача внести на депозитний рахунок суду 

грошову суму для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат 

відповідача на професійну правничу допомогу та інших витрат, які має 

понести відповідач у зв’язку із розглядом справи. На наш погляд таким 

положенням слід було б доповнити статтю 36 «Попередня оплата судових 

витрат» КАС України. Проте, дієвим заходом запобігання зловживання 

процесуальними правами є положення статті 167 КАС України, що якщо 

заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини 

першої цієї статті і ці недоліки не дають можливості її розглянути, або якщо 

вона є очевидно безпідставною та необґрунтованою, суд повертає таку заяву 

(клопотання, заперечення) заявнику без розгляду [57]. 

Інакшою є природа судового штрафу, що виконує компенсаторну 

функцію стосовно шкоди, заподіяної суду, та стягується в дохід держави, 

наголошує А.О. Ткачук [174, c. 166]. Так, відповідно до частини першої ст. 

144 КАС України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що 

вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання 

відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного 

виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та 

запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. 

Відповідно до п. 2 частини першої ст. 148 ЦПК України суд може 

постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної 

особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб у випадках зловживання процесуальними правами, 

вчиненні дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання 

судочинству, а у випадку неодноразового зловживання процесуальними 

правами суд стягує у дохід державного бюджету з відповідного учасника 

судового процесу штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. У випадку невиконання процесуальних 
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обов’язків, зловживання процесуальними правами представником учасника 

справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф 

як з учасника справи, так і з його представника [57; 174, с. 172]. 

Неодноразове, тобто системне зловживання процесуальними правами, 

О.М. Кузнець визначив як тривале правопорушення, яке зводиться до 

використання правомочною особою своїх матеріальних і процесуальних прав 

для завдання матеріальної та моральної шкоди іншому суб’єкту матеріальних 

правовідносин з метою отримання максимальної вигоди. На його думку 

системне зловживання правом зумовлено тим, що особа може одночасно 

пред’являти до суду декілька позовів, використовувати недосконалість норм 

як матеріального, так і процесуального права, зокрема цивільного та 

виконавчого, а також спиратися на активну «допомогу» уповноважених осіб 

чи їх бездіяльність або осіб, які мають сприяти розгляду справи, з метою 

недопустити настання для неї несприятливих наслідків або завдати шкоди 

іншій особі [71, c. 7].  

Оскільки у межах однієї дисертації не можливо досконально 

проаналізувати дію механізму запобігання та протидії усім видам 

зловживання процесуальними правами, та з врахуванням найменшого рівні 

відображення проблеми у сучасній науковій літературі, розглянемо 

реалізацію зазначених елементів цього механізму на прикладі такого виду як 

завідомо безпідставний відвід судді.  

Однією з основоположних засад правосуддя є гарантія незалежності 

суддів від впливу представників виконавчої, законодавчої гілок влади та 

приватного сектору. Принцип незалежності суддів на міжнародному рівні 

визначено в таких документах як: Основні принципи незалежності судових 

органів [102], Загальна (Універсальна) хартія судді [47], Європейська хартія 

про закон «Про статус суддів» [46] та інші. У Рекомендаціях СМ/Rec (2010) 

12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: 

незалежність, ефективність та обов’язки, наголошено, що гарантування 

незалежності суддів і незалежність судової влади загалом є основним 
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принципом верховенства права [145]. Відповідно до ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод метою забезпечення права на 

розгляд справи справедливим судом є розгляд спору тільки на законній 

підставі та без будь-якого стороннього впливу. 

За міжнародними документами саме розгляд справи незалежним і 

безстороннім судом визначеним законом, наголошують В.В. Лемак та 

І.П. Домборовський, є одним із аспектів права на справедливий суд в базових 

міжнародних договорах з прав людини, що є засадничим для визначення 

європейських та інших міжнародних стандартів у сфері судочинства [78]. 

Незалежність і недоторканість суддів на рівні національного законодавства 

гарантується статтями 126 та 129 Конституції України [68], затверджуючи 

тим самим, що це є головними умовами забезпечення верховенства права, 

ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, юридичних осіб, 

інтересів суспільства та держави.  

На думку  Л. Тацій та Б.Д. Плотницького сучасною головною стратегією 

української судової влади є забезпечення самостійності судової системи на 

державному, інституційному та індивідуальному рівнях, захист від будь-

якого впливу, тому що тільки незалежні судді є основою гарантування 

захисту права та охоронюваних законом інтересів громадян [171, с. 13; 108, с. 

51]. 

Правозастосовна практика має багато прикладів, коли судді подають до 

Вищої ради правосуддя (ВРП) та Генерального прокурора повідомлення про 

втручання у їх діяльність щодо здійснення правосуддя при надходженні до 

судів заяв про їх відвід [110; 31; 30]. Згідно положень ст. 45 Кодексу 

адміністративного судочинства України (КАС України) заявлення завідомо 

безпідставного відводу є різновидом зловживання процесуальними правами 

[57].  

Загалом протягом 2020 року у провадженні адміністративних окружних 

судів перебувало 249121 справ. У цей період  надійшло 576 заяв про відвід 

суддів, з них у 1 кварталі – 201 заява, 55 – у 2 кварталі; 137 – у третьому 
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кварталі; 183 – у 4 кварталі [50]. У першому кварталі 2020 року до 

апеляційних адміністративних судів надійшло 84 заяви про відвід судді; у 

другому кварталі вже було 128;  у третьому кварталі – 202; загалом за рік 

було 270 заяв про відвід суддів, направлених до апеляційних 

адміністративних судів [49]. Загалом у провадженні апеляційних 

адміністративних судів перебувало протягом року 119538 заяв та скарг. 

Тобто у адміністративних судах першої і  другої інстанції кількість поданих 

заяв про відвід судді становив близько 0,2 % від усієї кількості справ, що 

перебували на розгляді протягом року. Цей показник не є суттєвим, проте 

кожен таких випадок завдає негативного впливу на репутацію суддів та 

знижує рівень довіри до судової влади загалом. Таким чином потребують 

наукового дослідження питання протидії зловживанню процесуальними 

правами у формі заявлення завідомо безпідставних відводів суддям у 

адміністративному процесі. 

Дослідження гарантій незалежності суддів, підстав, порядку, практики 

подання заяв про їх відвід, можливості зловживання такими процесуальними 

правами в різних судових процесах здійснювались у наукових працях таких 

вітчизняних та іноземних вчених як: М.А. Боловнєв, І.П. Домборовський, 

В.В. Лемак, А.О. Монаєнко, Б.Д. Плотницький, К.В. Смирнова, Л.О. Тацій та 

інших. Водночас, незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених 

вивченню цих питань наразі відсутні комплексні дослідження практичної 

реалізації положень норм КАС України щодо заявлення відводів суддям як 

форми зловживання процесуальними правами учасниками адміністративного 

судочинства.  

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у ч. 1 ст. 6 закріплює, 

що здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного 

впливу. Стан реалізації цих засад неодноразово розглядався  органами 

судової влади. Наприклад, у постанові Пленуму Верховного суду України від 

13.06.2007 N 8 «Про незалежність судової влади» було зазначено, що 

незалежність судової влади, її рівність із законодавчою та виконавчою 
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владою є невід'ємними ознаками правової держави, в якій кожен  має  право  

на судовий захист своїх прав і свобод; незалежність судів встановлена в 

Україні як конституційний принцип організації та функціонування судів з 

метою забезпечення права осіб на такий захист; недоторканність суддів не є 

особистим привілеєм,  а  як  один  з  елементів  статусу  суддів має публічно-

правове призначення - забезпечити здійснення правосуддя незалежним, 

неупередженим і справедливим судом [107]. І. Є. Марочкін та Н. В. Сібільова 

вважають, що гарантії незалежності суддів можна віднести також 

відповідальність за неповагу до судді чи суду [100]. Верховний Суд пов’язує 

між собою такі протиправні дії як зловживання процесуальними правами та 

неповага до суду.  

Ця практика характерна і для Європейського суду з прав людини. Так, 

коли заявник під час спілкування з ЄСПЛ вживав образливі, погрозливі або 

провокативні висловлювання проти уряду-відповідача, його представника, 

органів влади держави-відповідача, проти ЄСПЛ, його суддів, Секретаріату 

ЄСПЛ або його працівників, судом ця заява визнавалась неприйнятною та 

була визнана проявом  зловживанням правом на її подання. Прикладами 

реалізації такої позиції ЄСПЛ є рішення у справах «Ржегак проти Чеської 

Республіки», заява № 67208/01; «Дюрінже та Грандж проти Франції», заяви 

№  61164/00 і № 18589/02; «Гунтіс Апініс проти Латвії» від 20 вересня 2011 

року, заява № 46549/06 [176; 27, c. 108; 28].  

В ухвалі КАС ВС від 08.04.2019 р. у справі №9901/167/19 Суд вказав на 

неприпустимість зловживання процесуальними правами, що є однією з 

основних засад (принципів) адміністративного судочинства згідно п. 9 ч. 3 

ст. 2 КАС України, та обов’язок учасників виявляти повагу до суду та до 

інших учасників судового процесу який передбачено п. 1 ч. 5 ст. 44 КАС 

України. В Ухвалі судом було визначено, що на його переконання не можуть 

використовуватися ні у заявах по суті справи, ні у заявах з процесуальних 

питань, ні в інших процесуальних документах, виступах учасників судового 

процесу та їхніх представників нецензурна лексика, образливі та лайливі 
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слова, символи, зокрема, для надання особистих характеристик учасникам 

справи, іншим учасникам судового процесу, їхнім представникам і суду. 

Використання такої лексики учасниками судового процесу та їхніми 

представниками у поданих до суду документах та під час спілкування з 

судом та з іншими учасниками процесу, їхніми представниками, свідчить про 

очевидну неповагу до честі, гідності цих осіб з боку осіб, які такі дії 

вчиняють. Ці дії суперечать основним засадам (принципам) 

адміністративного судочинства, а також його завданню. У зв’язку із цим суд 

міг визнати використання такої лексики зловживанням процесуальними 

правами та застосувати наслідки, передбачені ч. 3 ст. 45 КАС, водночас не 

скористався таким правом, а лише повернув позовну заяву [176]. Така 

практика відображається у Великою Палатою Верховного Суду також у 

постанові від 14.03.2019 р. у справі №9901/34/19 [125]. Таким чином, слід 

погодитись з позицією А.О. Монаєнко та К.В. Смирнової [94], що і на рівні 

міжнародної та вітчизняної судової практики обґрунтування позову, 

висловлювання в судовому засіданні, подані заяви з використанням 

нецензурної лексики, образливих, погрозливих та провокативних 

висловлювань виходить за межі нормальної, коректної та легітимної критики 

та тлумачиться як зловживання правом на подання заяви. 

Знаходить своє відображення практика кваліфікації нецензурних 

висловлювань як зловживання процесуальним правами  також у 

адміністративному судочинстві. Так, Верховний Суд повернув скаржнику 

касаційну скаргу також у зв’язку з тим, що в ній міститься неприпустимі 

нецензурні висловлювання на адресу суддів Шостого апеляційного 

адміністративного суду. Колегія суддів Касаційного адміністративного суду 

наголосила, що сторони повинні не припускати використання нецензурної 

лексики як під час оформлення документів для подання до суду всіх 

інстанцій, так і в публічному житті, оскільки нецензурна лайка не підсилює 

ефективність і переконливість інформації в документах офіційно-ділового 

стилю, а свідчить про культурний вакуум та демонструє неповагу до суддів. 
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Суд наголосив, що учасники судового процесу та їхні представники повинні 

добросовісно користуватися процесуальними правами, зловживання 

процесуальними правами не допускається (ч. 1 ст. 45 КАС України), а у разі 

вчинення такого порушення відповідно до ч. 4 ст. 45 КАС України 

застосовується заходи. Таким чином Верховний Суд згідно п. 2 ч. 1 ст. 149 

цього Кодексу постановив ухвалу про стягнення в дохід Державного 

бюджету України зі скаржника штрафу, через зловживання процесуальними 

правами [183]. 

Новий механізм запобігання та припинення зловживання 

процесуальними правами був закріплений у Кодексі адміністративного 

судочинства України Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII  

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» [135]. З цього часу згідно 

п.1 ч. 2 ст. 45 КАС України заявлення завідомо безпідставного відводу 

визначено як зловживання процесуальними правами.  

Наступний етап правового регулювання протидії зловживанню 

процесуальними правами стало прийняття Верховною Радою України 15 

січня 2020 року Закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо 

вдосконалення порядку розгляду судових справ» [136]. У пояснювальній 

записці до законопроекту зазначено, що загальновідомою є ситуація 

зловживання учасниками справи правом на відвід шляхом подачі відводу в 

день або переддень судового засідання з метою недопущення його розгляду 

іншим суддею та скасування призначеного судового засідання [138]. Як 

зазначає М.О Боловнєв, одним з проявів зловживань процесуальними 

правами спрямованими на неналежне проведення всього судового розгляду є 

заявлення надуманих відводів суддям, що провели підготовку справи до 

судового розгляду та сформували власну думку по справі [21, c. 83]. Це є 
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один із способів обійти автоматизований розподіл судових справ між 

суддями, що здійснюється згідно Положення про автоматизовану систему 

документообігу суду, як зазначає Г.О. Блінова [20, c. 340]. Метою таких 

зловживань є досягнення розгляду справи лояльним до її учасників суддею. 

Наприклад, при розгляді справи Самарським районним судом міста 

Дніпропетровська матеріалів кримінального провадження, що надійшли 

24.09.2019 р. обвинуваченим та його представником було заявлено три 

відводи прокурору та сім відводів суддів. Одним з мотивів подання заяви про 

відводи суддів було непогодження з порядком розгляду іншими суддями 

заявлених ним вимог про відвід суддів та з процесуальними рішеннями 

суддів [31].  

У адміністративному судочинстві такий вид зловживання 

процесуальними правами є частим порушенням. Наприклад, в ухвалі про 

залишення заяви про відвід судді без розгляду 17 лютого 2020 року у справі 

№ 580/1756/19 Черкаського окружного адміністративного суду, суд прийняв 

таке рішення  у зв’язку з тим, що кваліфікував безпідставним подання в 

п’ятий раз заяви позивача про відвід судді щодо її процесуального рішення 

про відмову у виклику в судове засідання третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Суд визначив, 

що у всіх ухвалах про відмову у задоволенні заяви про відвід судді зазначено, 

що згідно з ч. 4 ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства 

України незгода сторони з процесуальним рішенням судді не може бути 

підставою для відводу. Отже суд дійшов висновку, що заява про відвід є 

завідомо безпідставною і визнається зловживанням процесуальними 

правами, тому залишає її без розгляду [187]. В деяких випадках представники 

позивача, навіть визнають, що подають заяву про відвід судді чи колегії 

судів, що не мають під собою законних підстав, проте все одно подають 

заяву про відвід мотивуючи її  тим, що колегія суддів створює процесуальні 

перешкоди доступу позивачеві до правосуддя, що свідчить про 

необ`єктивність та упередженість суддів. Дивним в такому випадку було 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_357/ed_2020_02_13/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#357
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_357/ed_2020_02_13/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#357
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рішення Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду лише про залишення заяви без розгляду без 

накладення штрафу [179]. Через не достатню суворість представників Феміди 

в таких випадках, коли умисел на зловживання процесуальними правами 

доведений та визнаний позивачем, не добросовісні учасники повинні бути 

покарані штрафом. В іншому випадку через не рішучість суддів у 

застосування заходів процесуального примусу до недобросовісних учасників 

судового розгляду говорити про ефективну протидію зловживанню 

процесуальними правами неможливо.  

Як зазначає М.О. Боловнєв, особа, яка заявила повторно відвід судді, 

прагнула затягнути провадження у справі. Дана обставина не може 

узгоджуватися з реалізацією задачі - справедливого і відкритого розгляду 

спору упродовж розумного строку, тому накладення судового штрафу за 

неповагу до суду сприяє реалізації завдання судочинства та формування 

шанобливого ставлення до закону і суду [21, c. 169]. 

З метою недопущення можливості зловживання учасниками справи 

своїми процесуальними правами у Законі України Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ: Закон 

України від 15 січня 2020 року № 460-IX передбачено спрощений розгляд 

заяви про відвід судді, яка подана напередодні судового засідання, – тим же 

суддею, що здійснює розгляд справи (без зупинення провадження у справі і 

без передачі справи іншому складу суду для розгляду відповідної заяви) [131; 

135].  

Правомірність відхилення такого відводу може бути переглянуто судом 

апеляційної та/або касаційної інстанції [136]. Частиною одинадцятою статті 

40 КАС України питання про відвід має бути розглянуто невідкладно, а про 

відвід суддею, який не входить до складу суду не пізніше двох робочих днів з 

дня надходження заяви про відвід, а у випадку розгляду заяви про відвід 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_387/ed_2020_05_13/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#387
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_387/ed_2020_05_13/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#387


133 

судді суддею іншого суду - не пізніше десяти днів з дня надходження заяви 

про відвід [57]. Таким чином, цим законом передбачаються норми, якими 

нівелюється можливість зловживання учасниками справи своїми 

процесуальними правами, зокрема, спрощується порядок розгляду відводів 

судді у разі подання такого відводу напередодні або в день засідання.  

Проте це не зупиняє недобросовісних учасників судового розгляду у 

поданні заяв про відвід, які використовують факт перебування судді у 

відпустці як мотив для подання заяви про його відсторонення.  Так в ухвалі 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 

від 01.06.2020 у справі №340/3042/19 зазначено, згідно статті 36  КАС 

України до переліку підстав, коли суд не може брати участь у розгляді 

справи не входить перебування його у відпустці. Тому питання відводу судді 

вирішується у перших день виходу з відпустки. Посилання на ці обставини 

для подання заяви про відвід судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду ґрунтується на доводах, які жодним чином не 

підтверджені, є завідомо безпідставними як і його попередня заява від 01 

квітня 2020 року, яку розглянуто судом та також визнано необґрунтованою. 

Тому дії особи щодо подання заяви про відвід необхідно визнати 

зловживанням процесуальними правами та повернути заяву про відвід судді 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду заявнику, без 

розгляду [175].  

Так само як згідно з ч. 4 ст. 36 КАС України незгода сторони з 

процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших 

справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного 

питання не може бути підставою для відводу. В Ухвалі Шостого 

апеляційного адміністративного суду від 12.11.2019 року у справі 

№ 826/12108/18 зазначено, що враховуючи, що заявлений відвід був 

обґрунтований виключно незгодою представника Державної податкової 

служби Україна із процесуальним рішенням суду, що прямо суперечить 

ч. 4 ст. 36 КАС України, колегія суддів приходить до висновку, що він є 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_357/ed_2019_10_03/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#357
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_357/ed_2019_10_03/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#357
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завідомо безпідставним, а дії заявника щодо подання заяви про відвід - 

зловживанням процесуальним правом [188]. 

Водночас, ВРП за повідомленнями суддів про втручання у їх діяльність 

щодо здійснення правосуддя через подання заяв про відводи не вбачають в 

цьому вчинення тиску на суд. Згідно висновків членів Вищої ради 

правосуддя  заявлення відводу судді у судовому засіданні є процесуальним 

правом учасників справи. Доводи, що наводяться на обґрунтування таких 

заяв, відповідають правовій позиції особи стосовно питань, пов’язаних з 

розглядом справи і не можуть бути підставою для вжиття ВРП заходів щодо 

забезпечення суддівської незалежності. Заявлення судді невмотивованих та 

надуманих відводів може свідчити про зловживання процесуальними 

правами, а не про вчинення тиску. А тому суд має реагувати на такі випадки 

самостійно у порядку, визначеному процесуальним законом. З приводу 

висловлювань сторін щодо  намірів звернутись із дисциплінарною скаргою 

до ВРП, із заявою до правоохоронних органів про вчинення суддею 

корупційного злочину чи правопорушення, то право на таке звернення 

гарантується законодавством України, а тому не може вважатися втручанням 

у діяльність судді щодо здійснення правосуддя [31]. 

У постанові Пленуму Верховного суду України від 13.05.2007 року № 8 

«Про незалежність судової влади» зазначено, що Втручанням  у  діяльність  

судових  органів слід розуміти вплив на суддю у  будь-якій  формі  

(прохання,  вимога,  вказівка, погроза,  підкуп,  насильство,  критика  судді  в  

засобах масової інформації до вирішення справи у зв'язку з її  розглядом  

тощо)  з боку   будь-якої  особи  з  метою  схилити  його  до  вчинення  чи 

невчинення певних процесуальних дій або ухвалення певного судового 

рішення.  При цьому не має значення, за допомогою яких засобів, на якій  

стадії  процесу  та  в  діяльність   суду   якої   інстанції здійснюється 

втручання [107]. Проте члени ВРП вважають, що  не можуть вважатись 

втручанням у діяльність судді щодо здійснення правосуддя передбачені 

процесуальним законом форми реалізації сторонами своїх процесуальних 
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прав, у тому числі щодо обстоювання власної правової позиції засобами, 

передбаченими процесуальними кодексами, подання до суду клопотань, 

заявлення відводів судді, зокрема за наявності обставин, які викликають 

сумнів у його неупередженості тощо [32]. 

Зниження кількості відводів суддів можливе за умови підвищення 

рівня довіри до правосуддя. Консультативна рада європейських суддів 

зазначає, що довіра суспільства і повага до судової влади становлять гарантії 

ефективності судової системи [30; § 22]  Тільки завоювавши і зберігши 

довіру громадськості, кожен суддя і судова влада в цілому можуть досягти і 

підтримувати легітимність [29]. Враховуючи важливість етики та чесності 

для того що б суспільство довіряло судовій владі, судді повинні поводитися 

бездоганно і під час виконання своїх функцій, і в їх особистому житті [30; § 

50]. Тому розробка механізмів запобігання зловживанню процесуальними 

правами всіма учасниками судового процесу при вирішенні публічних 

спорів, у тому числі і суддями, є актуальним на сьогодні завданням. 

Узагальнив основні процесуальні способами та засоби запобігання та 

протидії зловживанням процесуальними правами в судочинстві суддя ВС - 

Д.Д. Луспенник, які на наш погляд, можуть використовуватись і у  

адмінатсртивному судочинстві: 1) законодавче закріплення обов’язку сторін 

добросовісно користуватися своїми процесуальними правами; 2) відмову 

суду у вчиненні певних дій, зокрема відмову в задоволенні клопотань та заяв 

особи, тощо; 3) відхилення апеляційної та касаційної скарг; 4) залишення 

позову без розгляду; 5) відшкодування завданих збитків особою, яка вчинює 

зловживання процесуальними правами; 6) відшкодування збитків, завданих 

забезпеченням позову; 7) відмову у прийнятті доказів, поданих із 

порушенням встановлених законом строків; 8) ухвалення судового рішення 

на основі наявних у справі доказів; 9) виклик сторін для надання особистих 

пояснень у справі; 10) відшкодування судових витрат за умови 

необґрунтованих дій позивача в разі закриття провадження у справі та 

залишення позову без розгляду; 11) покладення на сторону, що зловживала 
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процесуальними правами, судового збору незалежно від результатів 

вирішення спору; 12) окрема ухвала; 13) штраф; 14) заходи адміністративної 

(ст.185-3 КУпАП) та кримінальної (ст.382 КК України) відповідальності; 14) 

дисциплінарна відповідальність адвоката та втрата статусу представника для 

представника – не адвоката; 15) скасування судового рішення у випадку, 

коли до участі у справі не були залучені всі заінтересовані особи; 16) 

негативні наслідки, що наступають для особи, яка не виконала свої 

процесуальні обов’язки, тощо [79]. 

Таким чином основними способами протидії зловживанню 

процесуальними правами шляхом використання нецензурної лексики чи 

іншого прояву неповаги до суду є : застосування заходів процесуального 

примусу, з метою реалізації завдання судочинства та формування 

шанобливого ставлення до закону і суду;  визнання таких заяв 

неприйнятними та зловживанням правом на їх подання відповідно до п.1 ч. 2 

ст. 45 КАС України; повернення позовної заяви, що мітить ознаки неповаги 

до суду чи до інших учасників адміністративного процесу. 

Підводячи проміжні висновки слід наголосити, що серед ознак такої 

форми зловживання процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві як подання завідомо безпідставного відводу судді слід визначити 

наступні: 1) метою такої дії є затягування розгляду справи; забезпечення 

надходження справи до лояльного судді в обхід встановленого порядку 

автоматизованого визначення судді для розгляду справи; завдання шкоди 

іншій стороні спору чи репутації судді; 2) мотивами подання таких заяв є 

позиція учасника розгляду щодо  не можливості розгляду справи через 

перебування судді у відпустці; незгода сторони з окремою думкою судді чи  

висловленою публічно думкою судді щодо того чи іншого юридичного 

питання; непогодження з процесуальними рішеннями суддів, а саме щодо 

відмови у виклику в судове засідання третіх осіб, свідків, залучення доказів, 

розгляді заявлених вимог про відводи; 3) доведений судом або визнаний 

заявником умисел на безпідставне звинувачення суду у створенні 
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процесуальних перешкод доступу позивачеві до правосуддя, у 

необ`єктивності та упередженості суддів; 4) подання такої заяви порушує 

принципи справедливого, відкритого розгляду спору упродовж розумного 

строку та неприпустимості зловживання процесуальними правами. 

Найпоширенішими видами зловживань процесуальними правами у 

адміністративному судочинстві, що пов’язані із подання таких 

необґрунтованих заяв про відвід суддів є неповага до суду при вживанні 

образливих, погрозливих або провокативних висловлювань, нецензурна 

лексика, образливі та лайливі слова, символи, зокрема, для надання 

особистих характеристик учасникам справи, іншим учасникам судового 

процесу, їхнім представникам і суду; подачі відводу в день або переддень 

судового засідання з метою недопущення його розгляду іншим суддею та 

скасування призначеного судового засідання; заявлення надуманих відводів 

суддям, що провели підготовку справи до судового розгляду та сформували 

власну думку по справі для її затягування. 

Таким чином необґрунтоване клопотання про відвід суддів як 

зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві 

можна визначити як умисні дії учасника розгляду публічного спору 

адміністративним судом, що полягають у поданні необґрунтованої заяви про 

відвід суддів з підстав, не передбачених Кодексом адміністративного 

судочинства України, для затягування справи, завдання шкоди іншим 

учасникам чи з інших корисливих мотивів, що порушує принципи 

неприпустимості зловживання процесуальними правами, справедливого, 

відкритого розгляду справи упродовж розумного строку [117, c. 52]. 

Основними способами для протидії зловживанню процесуальними 

правами шляхом подання необґрунтованих відводів суддям є : 1) протидія 

неповазі до суду та інших учасників судового розгляду, шляхом застосування 

заходів процесуального примусу, з метою реалізації завдання судочинства та 

формування шанобливого ставлення до закону і суду; 2) визнання таких заяв 

неприйнятними та зловживанням правом на їх подання відповідно до п.1 ч. 2 
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ст. 45 КАС України; 3) повернення позовної заяви, що мітить ознаки 

неповаги до суду чи до інших учасників адміністративного процесу; 4) 

залишення необґрунтованої заяви про відвід судді без розгляду; 5) 

дотримання порядку та строків розгляду зав про відводи суддів.   

 

Висновки до розділу 2 

 

1. З’ясовано, що науковці класифікують зловживання правом за такими 

критеріями як: за галуззю права; сферою правозастосовної практики; за 

інститутами права; стадією судового процесу, на якій вчиняється 

зловживання; вид судочинства; суб’єкт зловживання правом; за метою 

вчинення недобросовісних дій; за спрямованістю протиправних дій 

зловживача, за об’єктом впливу та інші. 

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

45 КАС види зловживанням процесуальними правами, проте форма їх 

викладення свідчить про обрання законодавцем невизначеного комплексного 

критерію.  

Запропоновано з урахуванням наукових підходів та положень КАС 

України визначити критерії класифікації видів зловживань процесуальними 

правами у адміністративному судочинстві : мета вчинення зловживання; 

стадія на якій вчиняється зловживання процесуальними правами; вид 

провадження; суб’єкт, який зловживає процесуальними правами; об’єкт 

впливу та інші. Проведено поділ на групи визначених у КАС України та 

виявлених судовою практикою за запропонованими критеріями видів 

зловживань процесуальними правами.    

2. 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 у  порівнянні із кількістю 
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справ, які перебували у провадженні адміністративних окружних судів 

(284959) є низьким показником. 

З’ясовано, що  Україна, з урахуванням змін до КАС України 2017 та 

2020 років, має на сьогодні найвищий ступінь деталізації механізму 

запобіганні зловживанню процесуальними правами у 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, що 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.  

Визначено, що основними функціями механізму запобігання та протидії 

зловживання процесуальними правами у адміністративному судочинстві є : 

профілактична, правозахисна, правовідновлююча, компенсаторна та виховна.   

Доведено, що існуючі прогалини законодавства у цій сфері поступово 

компенсуються рішеннями адміністративних судів, що уточнюють 

застосування положень КАС. Доведено, що така правозастосовна діяльність 

згідно міжнародного законодавства повинна базуватись на принципах : 

пропорційності між застосованими засобами і поставленою метою, а також 

не можливості позбавлення права особи на доступ до правосуддя через 

виявлення у її діях ознак зловживання процесуальними правами.  

3. З’ясовано, що нормами, що визначають елементи механізму 

запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами КАС України 

є :1) п. 9 ч. 3 ст. 2, що визначає одним з 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 
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покласти на сторону, що зловживала процесуальними правами судові 

витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору; 

4) ст.ст. 144 – 149, які визначають право суду застосувати заходи 

процесуального примусу для спонукання відповідних осіб до виконання 

встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних 

обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню 

протиправних перешкод у здійсненні судочинства, а також зміст та порядок 

застосування таких заходів. 

Розширено та згруповано елементи механізму запобігання та протидії  

зловживанню процесуальними правами в адміністративному судочинстві, 

наступним чином: 1) заходи запобігання, а саме норми права, що 

встановлюють принцип добросовісного використання процесуальних прав, 

заборону зловживати такими правами, вдосконалення правових норм; 

статистична звітність про факти зловживань та заходи процесуального 

примусу до таких учасників, розширення суддівської дискреції, роз'яснень 

вищих судових інстанцій; 2) заходи припинення, якими в більшій мірі є 

заходи процесуального примусу; 3) заходи притягнення до відповідальності, 

як правило штрафи та збільшення сум відшкодування судових витрат за 

зловживання процесуальними правами.  

Виокремлено організаційні та процесуальні способи запобігання 

зловживанню процесуальними правами.  

До організаційних способів запобігання зловживанню процесуальним 

правами віднесено: 1) спрощене позовне провадження (Глава 10 КАС 

України); 2) забезпечення можливості проведення розгляду справи за 

відсутності сторін та інших учасників справи (ч. 3 ст. 205 КАС України); 

3) створення технічних умов для функціонування електронного судочинства 

шляхом введення в дію Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи (ст. 18 КАС України); 4) встановлення спеціальних правил щодо 

зміни складу суду в разі виникнення обставин, які ускладнюють своєчасний 

розгляд справи (ст. 31 КАС України); 5) використання процедури 
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врегулювання спору за участі судді (Глава 4 АС україни); 6) встановлення 

обмежень щодо касаційного оскарження окремих категорій справ (ст. 328 

КАС України); 7) використання механізму дисциплінарної відповідальності 

суддів та адвокатів.  

До процесуальних заходів запобігання процесуальним зловживанням у 

адміністративному судочинстві віднесено: 1) закріплення принципів 

добросовісності та неприпустимості зловживання процесуальними правами 

(ст. 2 КАС України); 2) встановлення загального обов‘язку добросовісного 

користування процесуальними правами і неухильного виконання 

процесуальних обов’язків (ст. 44 КАС України); 3) визначення відкритого 

переліку дій, що можуть кваліфікуватись як зловживання адміністртивними 

процесуальними правами (ч. 2 ст. 45 КАС України); 4) встановлення 

загальних наслідків зловживання процесуальними правами (ч. 3 ст. 45 КАС 

України); 5) покладення на суд обов‘язку вживати заходів для запобігання  

зловживанню процесуальними правами (ч. 4 ст. 45 КАС України) та інше. 
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РОЗДІЛ 3 ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

ЗЛОВЖИВАННЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

3.1 Іноземний досвід протидії зловживанням процесуальними 

правами при розгляді судами публічних спорів 

 

Практика застосування адміністративного процесуального 

законодавства з кожним роком збільшується, ускладняється та формує нові 

алгоритми дій учасників розгляду публічно-правових спорів. З кожним 

роком кількість випадків зловживання процесуальними правами та 

застосування заходів примусу до учасників процесу залишається достатньо 

високою. Протягом дев’яти місяців 2019 року окружними адміністративними 

судами було застосовано 3 попередження, 1 видалення із залу, 9 тимчасового 

вилучення доказів для дослідження судом, 24 приводи та накладено 106 

штрафів. Протягом такого ж періоду у 2020 році було застосовано 2 

попередження, 13 тимчасових вилучень доказів для дослідження судом, 22 

приводи та накладено 82 штрафи. Загалом за 2020 рік окружні 

адміністративні суди застосували 2 попередження, 18 тимчасових вилучень 

доказів для дослідження судом, 44 приводи та наклали 120 штрафів. 

Водночас, у порівнянні із кількістю справ, що перебували у провадженні 

адміністративних окружних судів (284 959 справ та матеріалів) 184 

постановлених ухвали щодо застосування заходів процесуального примусу 

[50] є не значним показником. Таке співвідношення, на наш погляд, свідчить 

про відсутність сталого розуміння категорії зловживання процесуальними 

правами та його кваліфікуючих ознак, що призводить до низького рівня 

застосування відповідних норм КАС України. 

Водночас прийняття змін до Кодексу адміністративного судочинства 

України (КАС України) у 2017 [135] та у 2020 [136] роках, що сформували 
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сучасний механізм запобігання, протидії та припиненню зловживань 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві, свідчить про 

збільшення таких фактів і водночас стало можливим в результаті 

накопичення критичної кількості наукових досліджень у цій сфері. При 

цьому, як зазначає Н.О. Дурново, достатньо складно установити причину 

такого зростання: з одного боку, це може бути підтвердженням низької 

правової освіченості населення, а з іншої – навпаки, свідчить про здатність 

суб’єкта права, що знає своє право, використовувати надані законом 

можливості для задоволення особистих інтересів на шкоду суспільним [45]. 

Зловживання процесуальними правами у адміністративному судочинстві є 

прямою перепоною для реалізації принципу доступу до правосуддя, який є 

одним з основних, і визначений на рівні міжнародного та національного 

законодавства.  

Проблеми забезпечення принципу вільного доступу до правосуддя та 

зловживання процесуальними правами досліджувались у наукових працях 

таких вчених як: І.Г. Андрущенко, О.М. Барміна, Н.В.Басалюк, 

М.А. Боловнєв, В.Л. Грибанов, Р.А. Калюжний, Д.А. Козачук, А.Я. Курбатов, 

Р.Д. Ляшенко, В.П. Таркін, О.С. Фонова, Т.С. Яценко та іншими. Водночас, 

незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених вивченню цих 

питань, залишаються відкритими питання поняття, змісту, кваліфікуючих 

ознак зловживання процесуальними правами, його негативного впливу на 

забезпечення доступу до правосуддя, механізму запобігання, протидії та 

припинення таких зловживань в адміністративному судочинстві, перспектив 

удосконалення українського законодавства з урахуванням іноземного 

досвіду. Саме ці неврегульовані та невизначені питання потребують 

розв’язання, зумовлюючи актуальність додаткових досліджень зловживання 

процесуальними правами в адміністративному процесі як перепону на шляху 

до забезпечення правосуддя адміністративними судами України.  

Метою підрозділу є з’ясування правових інструментів та елементів 

механізму запобігання, протидії та припинення зловживанню 
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процесуальними правами  в адміністративному процесі за законодавством  

інших країн, виявлення сучасних тенденцій у цій сфері та виявлення 

напрямів удосконалення адміністративного процесуального законодавства 

України.  

В.О. Аболонін зазначає, що юридична категорія «зловживання 

правом» є запозиченою. Загальні уявлення про недобросовісну поведінку, 

властиві багатьом європейським правовим системам, не були виражені в 

цілісному навчанні про зловживання правом до XIX століття. Сам 

юридичний термін «зловживання правом» був запропонований бельгійським 

юристом Ф. Лораном в ХІХ ст. і згодом, із зародженням та розвитком 

національних доктрин зловживання правом, був переведений і сприйнятий 

багатьма правовими системами [1].  

Прийняті в XIX в. кодифіковані акти європейських країн, 

О.А. Поротікова поділила на дві категорії. Ті, які за зразком Прусського 

уложення нормативно відбили ідею зловживання приватними правами. По 

даному напрямку пішли, зокрема, Саксонський цивільний кодекс, а пізніше 

Німецьке і Швейцарське цивільні уложення. Друга група відрізнялася 

відсутністю законодавчого регулювання не зловживань. До цієї групи, 

науковець відносить Французький цивільний кодекс 1804, Австрійський 

цивільний кодекс 1811 р. [123]. Більше того, на думку А.О. Малиновського, у 

романо-германській правовій системі вказівки на розумність, сумлінність і 

моральність поведінки знайшли своє закріплення переважно в 

конституційному та цивільному праві. В англо-американській правовій 

системі дані межі використовуються більш широко, зокрема, і в 

кримінальному праві [85, 86]. Водночас, глобалізаційні процеси на 

міжнародному рівні призвели до прийняття ряду документів, що визначають 

загальні для всіх країн засади доступу до правосуддя та заборону на 

зловживання правами. 

У статті 8 Загальної декларації прав людини визначено, що кожна людина 

має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними 
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судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або 

законом [36]. Водночас, Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод у ст. 17 визначає, що зловживання правом 

визначається як діяльність або дії, спрямовані на скасування прав та свобод, 

визнаних у Конвенції, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це 

передбачено в Конвенції [67]. Щоправда, правознавці наголошую, що це 

стосується тільки прав, визначених у цій міжнародній угоді, а не в 

національному законодавстві. Разом з тим норми ст.35 конвенції дозволяють 

суду визнати заяву неприйнятною, якщо вона подана з метою зловживання 

правами. Утім, чинний КАС України  не передбачає такої можливості для 

українських судів [26].  

Хартія з основних прав Європейського союзу у ст. 54 також мітить 

заборони щодо зловживання правом, а саме ніщо в цій Хартії не може 

тлумачитися як передбачає право займатися будь-якою діяльністю або 

вчиняти будь-які дії, спрямовані на порушення прав і свобод, викладених у 

цій Хартії, або на їх обмеження в більшою мірою, ніж це передбачено цією 

Хартією [191]. В цих положеннях знаходить своє вираження право всіх осіб 

на «ефективний засіб правового захисту перед компетентними 

національними судами проти актів, що порушують основні права, які визнані 

Конституцією або законами, а також право на заслуховування своєї справи 

незалежним та неупередженим судом в умовах повної рівності, чесно і 

публічно, вважає Мішель Бенішоу [204]. 

Рекомендація R(81)7 комітету міністрів Ради Європи «Про шляхи 

полегшення доступу до правосуддя» від 14 травня 1981 року визначає, що 

одним із заходів прискорення розгляду справ є можливість тимчасового 

виконання рішень, за яким можливе оскарження, а також виплата на 

банківський відсоток за присудженим рішенням суду суми до виконання 

рішення, як заходи запобігання недобросовісному використанню права 

оскарження, у тому числі для отримання відстрочки [140]. Таким чином 

міжнародні акти визнають проблему зловживання правами, у тому числі у 
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судовому процесі та передбачають заходи запобігання недобросовісному 

використанню учасниками судового процесу права на оскарження.  

Вільний доступ до правосуддя та запобігання зловживанню 

процесуальними правами є однією з базових засад, закріплених не тільки у 

міжнародних документах, а також у національному законодавстві різних 

країни; іноземних адміністративних, адміністративно-процесуальних [8], 

адміністративно-процедурно-процесуальних кодексах [48], КАС України 

тощо.  Наведені норми свідчать про визнання на міжнародному та 

загальнодержавному рівні шкоди від зловживання правами учасниками 

судового процесу. 

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» зазначає у ст. 7, що 

доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно 

до Конституції України та в порядку, встановленому законами України [139]. 

Стаття 55 «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом» 

Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб [68]. Згідно цього положення ст. 

5 КАС України визначає, що кожна особа має право в порядку, 

встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо 

вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень 

порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист . 

Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у 

визначеному цим Кодексом порядку. Відмова від права на звернення до суду 

є недійсною. Водночас ст. 8 КАСУ визначає, що усі учасники судового 

процесу є рівними перед законом і судом та 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 [57]. На дотримання засад доступності правосуддя, на наш погляд, 

спрямовані також положення ст. 2 КАС України, яка визначає однією з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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основних засад адміністративного судочинства принцип неприпустимість 

зловживання процесуальними правами, а також ст. 45 КАС України, яка 

визначає, що учасники судового процесу та їхні представники повинні 

добросовісно користуватися процесуальними правами, а зловживання ними 

не допускається [57]. 

Новий механізм запобігання та припинення зловживання 

процесуальними правами був закріплений у Кодексі адміністративного 

судочинства України Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII  

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» [135]. Цим законом КАС 

України було доповнено наступними нормами, що утворюють базові засади 

запобігання, припинення та протидії зловживанню процесуальними правами 

учасниками адміністративного процесу: 1) п. 9 ч. 3 ст. 2 визначає одним з 

принципів адміністративного судочинства визначено неприпустимість 

зловживання процесуальними правами; 2) ст. 45 «Неприпустимість 

зловживання процесуальними правами» визначає перелік та зміст дій, що 

можуть бути визнані судом як зловживання процесуальними правами; 3) ч. 8 

ст. 139 передбачає можливість суду покласти на сторону, що зловживала 

процесуальними правами судові витрати повністю або частково незалежно 

від результатів вирішення спору; 4) ст.ст.  144 - 149 визначає, право суду 

застосувати заходи процесуального примусу для спонукання відповідних 

осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання 

процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання 

створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства, а також зміст 

та порядок застосування таких заходів [135; 57]. 

Наступний етап правового регулювання протидії зловживанню 

процесуальними правами стало прийняття Верховною Радою України 15 

січня 2020 року Закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 
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України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо 

вдосконалення порядку розгляду судових справ» [136]. У пояснювальній 

записці до законопроекту зазначено, що однією з цілей його розробки стало 

удосконалення низки норм з метою недопущення зловживання учасниками 

справи своїми процесуальними правами та оптимізації процедури розгляду 

справ [131]. Цим законом передбачаються норми, якими нівелюється 

можливість зловживання учасниками справи своїми процесуальними 

правами, зокрема, спрощується порядок розгляду відводів судді у разі 

подання такого відводу напередодні або в день засідання; вилучаються деякі 

види забезпечення позову, натомість, забороняється вжиття заходів 

забезпечення позову, які мають своїм наслідком припинення, відкладення чи 

зупинення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних процедур, 

які проводяться від імені держави (державного органу), територіальної 

громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного 

державним органом суб'єкта у складі комісії, що проводить конкурс, аукціон, 

торги, тендер чи іншу публічну процедуру; визначається, що у разі 

оскарження ухвал суду про відмову у прийнятті або повернення зустрічного 

позову, про відмову у прийнятті або повернення позову третьої особи, яка 

заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, ухвал про зупинення 

провадження у справі, які подані з пропуском строку на їх оскарження, до 

апеляційної та касаційної інстанцій направляються матеріали оскарження 

(що значно зменшить строк розгляду таких справ по суті заявлених вимог) 

[136]. 

Наведені факти тільки щодо становлення  вітчизняного права, щодо 

визначення механізму запобігання, припинення та протидії зловживанню 

процесуальними правами, свідчать про комплексний характер цієї проблеми 

та динамічність юридичної практики. 

Питання правового закріплення принципу добросовісності використання 

процесуальних прав та кваліфікації зловживання такими правами містить 

значну кількість оціночних аспектів та суперечливий зміст. О.М. Барміна 
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виявила, що зловживання правом може проявлятися в трьох основних 

формах: правопорушення, злочину і шкідливої поведінки, щодо якої відсутні 

каральні норми [16, c. 12]. Н.О. Дурново, зазначає, що не будучи ані 

правопорушенням, ані правомірною поведінкою, зловживання правом 

представляє собою юридично допустимі дії суб’єкта по здійсненню свого 

права в межах його суб’єктивного права, що порушує межі здійснення 

суб’єктивного права чи не порушуючого ці межі, але будучи суспільно 

шкідливим та засуджуваним суспільством та завдає шкоду правам, свободам 

та інтересам інших учасників суспільних відносин. При цьому це явище, на 

думку цього науковця може носити як протиправний, так і правомірний 

характер [45]. Ці представники сучасного універсального підходу до 

розкриття змісту зловживання правами, у тому числі процесуальними, 

виявляють основну причину суперечливості законодавства та юридичної 

практики у цій сфері.  

Додає складності дослідженню іноземного законодавства щодо 

запобігання зловживанню процесуальними правами у адміністративному 

судочинстві також різниця у історичних передумовах, системі права та 

нормативно-правових актах, термінології, що використовується в різних 

країнах. Це призводить до того, наприклад, що для німецького закону 

суттєвою ознакою поняття є суб'єктивний умисел заподіяти іншому шкоду, а 

для Швейцарського уложення, навпаки, досить об'єктивне невідповідність 

принципам доброї совісті,  зазначає А.О. Малиновський [86]. 

Питання протидії зловживанню процесуальними правами характерна і 

для інших країн. Так, уряди Європейських країн усвідомлюючи всю 

значимість і серйозність цієї проблеми, у своєму законодавстві визначили 

відповідні запобіжні та каральні заходи, а також надали судам повноваження 

у боротьбі з ними.  

Корисним є досвід Франції у протидії зловживанню процесуальними 

правами як пспособу обмеження доступу до сраведливого правосуддя. 

Мішель Бенішоу зазначає, що У Франції у 1789 р. Французька революція 
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розпочалася не з попиту на свободи, а з вимоги рівних прав, що 

відобразилось у статті 1 Французької декларації прав людини та 9 Загальної 

декларації [204]. Тому у Франції досить ретельно розроблені заходи 

відповідальності за недобросовісну поведінку учасників судового процесу в 

законодавстві Франції. В інституті зловживання процесуальними правами 

представлені всі його прояви: від навмисного затягування розгляду справи до 

застосування незаконних процесуальних дій. Основна міра відповідальності - 

це штраф і компенсація, які призначаються за рішенням суду. Наприклад, 

якщо особа для досягнення своїх цілей зловживає своїм становищем, на 

нього суд може накласти штрафні санкції від 15 до 1 500 євро, незалежно від 

заяви про відшкодування збитків, яке також може бути подано [15]. Також 

законодавство Франції передбачає, що за скаргу, подану з метою затягування 

процесу, заявник може бути підданий штрафу [14, с. 89]. Такі заходи 

спрямовані на протидію затягуванню судових процесів. Мішель Бенішоу 

зазначає, що ані громадяни, ані представники бізнесу не погоджуються із 

таким довгим розглядом їх справ. Цифри, наведені CEPEJ - Європейською 

комісією з підвищення ефективності правосуддя, свідчать, що  некримінальні 

справи розглядаються у Франції за 220 днів, а цивільні та комерційні  - трохи 

менше 300 днів; у Португалії - 1100 днів; на Мальті - більше 800 днів; у Литві 

та Чехії аналогічні категорії справ розглядаються протягом 100 днів. Що 

стосується адміністративно-правових справ, то до Франції потрібно більше 

300 днів [204]. Законодавство Франції не містить чіткої заборони 

зловживання правом, проте це не заважає судовим органам Франції 

покладати відповідальність за заподіяння шкоди в результаті зловживання 

уповноваженою особою належним йому суб'єктивним правом, зазначає 

І.В. Сазанова [156].  

Федеральний закон ФРН про адміністративну процедуру передбачає, що 

скаржник зі скаргою може скаржитися також у тому випадку, якщо має місце 

порушення федерального закону, включаючи надмірне використання або 

зловживання розсудом [201]. Для адміністративного процесу ФРН важливим 
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є розуміння змісту зловживання розсудом. Так Крістіан Кеніг зазначає, що 

питання про те, чи використовував орган влади свої повноваження способом, 

відповідним цілям дозволу, буде розглянуто в судовому порядку, з 

урахуванням двох варіантів: 1) бракує розсуду, якщо влада не враховує всі 

обставини конкретної справи; розгляд включає те, що було б враховано 

відповідно до ситуації та відповідно до закону; 2) неактуальні міркування 

вже є, якщо рішення (також) ґрунтується на міркування, які не є доцільними. 

Особливо це стосується випадків свавілля, недобросовісності, зловживань 

або неадекватного врахування приватних інтересів. В рамках перевірки в 

обох випадках має бути визначено, які цілі є основою дозволу та чи 

достатньо цих цілей спостерігалося у рішенні органу [202]. Виходячи з того, 

що цивільно-процесуальне право є першою галуззю процесуального права, 

що почало використовувати поняття зловживання процесуальними правами, 

на наш погляд, слід враховувати і результати досліджень цивілістів для 

розуміння його змісту за законодавством ФРН.  

Аболонін В.О., досліджуючи зловживання правом на позов у цивільному 

процесі Німеччини, сформулював визначення зловживання процесуальним 

правом на позов у цивільному процесі Німеччини, під яким слід розуміти 

звернення до суду з позовом в протиріччі з встановленими цілями цивільного 

процесу, до яких відноситься захист як приватних, так і публічних інтересів, 

а також збереження суспільного миру і спокою. Аболонін В.О. запропонував 

класифікація основних видів зловживання правом на позов у німецькому 

цивільному процесі, побудована на підставі мети, що переслідувалася 

недобросовісним позивачем. Згідно з цією класифікацією, він запропонував 

виділяти в якості зловживання права на позов 1) сутяжництво, 

2) симулятивний процес, 3) звернення до суду з метою отримання 

необґрунтованої вигоди, 4) звернення до суду з метою заподіяння шкоди  [1, 

c. 7-8]. Законодавство Федеративної Республіки Німеччина, підсумовує 

І.В. Сазанова, закріплює тільки загальну заборону здійснення права з єдиною 

метою заподіяння шкоди іншій особі [156]. 
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В результаті дослідження адміністративного процесуального 

законодавства країн Європи ми прийшли до висновку, що абсолютна 

більшість адміністративних, адміністративно-процесуальних кодексів, 

кодексів адміністративного судочинства визначають принцип доступу до 

правосуддя водночас існують різні підходи інституту зловживання 

процесуальними правами у адміністративному судочинстві. Наприклад, 

Адміністративно-процесуальний кодекс Естонії встановлює обов’язки 

учасників процесу добросовісно використовувати свої процесуальні права, а 

суд зобов’язаний не допускати зловживання учасниками процесу та їх 

представниками, консультантами своїми правами, затягування процесу і 

введення суду в оману. Суд може накласти штраф на учасника процесу, 

представника або консультанта, який зловмисно перешкоджає правильному і 

швидкому розгляду справи з мінімально можливими витратами, або ж в 

письмовій заяві висловлює себе непристойним чином або проявляє неповагу 

до суду або іншого учасника процесу (ст. 28) [7].  

Адміністративний процедурно-процесуальний кодекс Республіки 

Казахстан визначає у статті 14 заборону зловживання формальними 

вимогами, а саме адміністративному органу, посадової особи забороняється 

відмовляти в реалізації, обмежувати, припиняти право учасника 

адміністративної процедури, а також покладати на нього обов'язок з метою 

дотримання вимог, не встановлених законодавством Республіки Казахстан. 

Позивачі та відповідачі згідно ст. 28 та 29 зобов’язані заявляти суду про 

дійсні обставини адміністративної справи повністю і правдиво, 

висловлюватися або представляти суду документи, які спростовують факти, 

які затверджуються іншими учасниками адміністративного процесу. 

Невиконання позивачем процесуальних обов'язків тягне наступ 

процесуальних наслідків, наприклад, суд має право накласти грошове 

стягнення на особу, яка зловживає процесуальними правами або що не 

виконує процесуальних обов'язків, в тому числі у випадках подання доказів, 

виконання доручень з порушенням встановленого судом терміну без 
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поважних причин, якщо це призвело до затягування розгляду 

адміністративної справи, за кожну дію (бездіяльність ) в розмірі десяти 

місячних розрахункових показників [10]. 

Інша група адміністративних процесуальних кодексів містить 

положення про добросовісність та належний порядок використання 

процесуальних прав учасниками процесу, не використовуючи термін 

«зловживання процесуальними правами». Таким наприклад, є 

Адміністративно-процесуальний кодекс Киргизької Респу́бліки, у якому 

зазначено, що учасники процесу зобов'язані сумлінно користуватися усіма 

належними їм процесуальними правами і виконувати свої процесуальні 

обов'язки. При невиконанні процесуальних обов'язків наступають наслідки, 

передбачені цим Кодексом та іншим законодавством Учасники процесу 

зобов'язані сумлінно користуватися усіма належними їм процесуальними 

правами і виконувати свої процесуальні обов'язки. При невиконанні 

процесуальних обов'язків наступають наслідки, передбачені цим Кодексом та 

іншим законодавством Киргизької Респу́бліки (ст. 36) [5]. Водночас, цим 

кодексом не передбачено застосування заходів процесуального примусу за 

зловживання процесуальними правами. Тільки у разі визнання дій учасників 

процесу такими, наприклад, що є проявом неповаги до суду або не надання 

доказів через не поважні причини, то тоді може бути накладений штраф.  

Самобутнім є досвід Болгарії, адміністративний кодекс якої також не 

передбачає принципу не зловживання процесуальними правами, не визначає 

відповідного обов’язку учасників процесу, а замість механізму запобігання 

недобросовісному використанню процесуальних прав містить главу 15, що 

визначає захист від необґрунтованих дій чи бездіяльності. Положення цієї 

глави, на наш погляд, визначають можливості учасників процесу для захисту 

від недобросовісного використання процесуальних прав [9].  

Не набагато точнішим у сфері регулювання інститут добросовісності 

учасників адміністративного процесу є Адміністративно-процесуальний 

закон Латвії. Згідно цього нормативно-правового акту визначені такі 
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принципи адміністративного процесу як принцип правомірності, заборони 

свавілля, правової довіри та інші (ст. 4, 7, 9, 10) [2]. Проте, саме зазначені, ми 

вважаємо, що у сукупності можуть бути аналогом принципу добросовісного 

використання процесуальних прав учасниками процесу. Кореспондуються з 

цими положеннями, встановлений у ст. 48 обов’язок учасників 

адміністративного процесу користуватись своїми правами та обов’язками 

добросовісно. Цікавим є один із способів підтвердження наданих доказів та 

підтвердження добросовісності, а саме клятва. Так, згідно статей 161, 224 при 

відсутності інших засобів доведення або ж їх недостатню надійність заявник 

фізична особа клятвою може підтвердити свої пояснення, за надання суду 

завідомо неправдивих відомостей заявник може бути притягнутий до 

кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним законом, клятву 

заявник може дати тільки особисто, і представництво не допускається.  

Можна також розглядати як засіб захисту від зловживання процесуальними 

правами можливість подати заяву про фальшивість письмового доказу 

(ст. 236) [2].  

Кодекс Адміністративного судочинства Республіки Вірменії також 

закріплює обов’язок сторін добросовісно користуватись своїми 

процесуальними правами та добросовісно виконувати свої процесуальні 

обов’язки (ст. 180) [56]. Ст. 101 цього нормативно-правового акту визначає 

процесуальні санкції та підстави їх застосування, які можна за змістом 

визначити як заходи з протидії зловживанню процесуальними правами. Так, 

у разі прояву неповаги у ставленні до суду за допомогою злісного ухилення 

від явки до суду чи несумлінного користування процесуальними правами, 

або невиконання або неналежного виконання процесуальних обов'язків з 

неповажних причин, невиконання розпоряджень судді, перешкоджання 

нормальному ходу судового засідання або прояви неповаги у ставленні до 

суду за допомогою здійснення іншої дії , що порушує порядок в засіданні, 

суд має право застосувати учасників  адміністративного процесу, їх 

представників та інших осіб, такі санкції: 1) попередження; 2) видалення із 
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залу засідань; 3) судовий штраф; 4) звернення відповідно до Генерального 

прокурора або в Палату адвокатів із заявою про притягнення до 

відповідальності [56]. Таким чином, у кодексі Кодекс Адміністративного 

судочинства Республіки Вірменії  не використовується термін зловживання 

процесуальними правами, проте його замінює термін «недобросовісне 

використання».   

У ст. 24 Адміністративного кодексу Республіки Молдова визначено 

принцип добросовісності, згідно якого учасники адміністративного 

провадження і адміністративного судочинства повинні сумлінно здійснювати 

свої права і виконувати свої обов'язки, не порушуючи процесуальних прав 

інших учасників, а учасник, що допускає зловживання при здійсненні своїх 

процесуальних прав або несумлінно виконує свої процесуальні обов'язки, 

несе відповідальність згідно із законом за заподіяну їм матеріальну та 

моральну шкоду. Водночас згідно статей 85 учасники адміністративного 

провадження повинні викладати факти, на яких ґрунтується їх петиція, ясно, 

коротко і сумлінно [8]. У главі третій Адміністративного кодексу Республіки 

Молдова визначені заходи процесуального примусу, проте вони не містять 

прямої вказівки на їх застосування при зловживання процесуальними 

правами, але за змістом свідчать про їх правозахисну спрямованість. 

Тобто можна спостерігати певну незрілість заходів запобігання 

зловживанню процесуальними правами у адміністративно-процесуальному 

законодавстві Киргизької Респу́бліки, Республіки Болгарії, Латвійській 

республіці, Республіки Вірменії  та Республіки Молдова. 

Третя група країн, представником, якої є Грузія при визначенні 

процесуальних прав та обов’язків учасників адміністративного судочинства у 

Адміністративно-процесуальному кодексі відсилає до положень Цивільного 

процесуального кодексу цієї країни. Адміністративно-процесуальний кодекс 

Грузії крім традиційних учасників судово процесу передбачає ще таку 

категорію як друг суду. Метою подання письмових доказів такою категорією 

осіб не повинна бути підтримка будь-якого учасника справи. Письмові 
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міркування повинні допомогти суду оцінити розглянуте питання належним 

чином. Якщо суд визнає, що письмові міркування складені без дотримання 

вимог цієї статті, він залишить їх без розгляду. Також, Адміністративно-

процесуальний кодекс Грузії у ст. 19 містить положення, яке на наш погляд, 

можна вважати запобіжним заходом для недопущення та припинення 

зловживань з боку суб’єктів владних повноважень. Згідно цього положення, 

якщо адміністративний орган без поважних причин не зміг забезпечити 

подання доказів, суд накладає на відповідне посадова особа 

адміністративного органу штраф в розмірі 200 ларі, що не звільняє його від 

зобов'язання подання доказів надалі. У такому випадку суд має право 

звернутися до керівника адміністративного органу або до адміністративного 

органу, вищого за рівнем, з поданням про встановлення причин неподання 

доказів до суду і застосування заходів дисциплінарного впливу щодо 

відповідної посадової особи [4]. Такий досвід міг би позитивно вплинути і на 

убезпечення адміністративного процесу в Україні від зловживань суб’єктів 

владних повноважень. 

На відміну від наведених кодексів у адміністративному процесуальному 

законодавстві деяких країн прямо не передбачено норм, які б визначали 

обов’язок сторін добросовісно користуватись своїми правами, не зловживати 

ними,  так само як  відсутнє закріплення відповідальності за такі дії. 

Прикладами таких актів є Адміністративно-процесуальний кодекс 

Азербайджанської республіки [3] та Адміністративно-процесуальний кодекс 

Туркменістану [6]. Водночас, проаналізувавши їх зміст, на наш погляд, вони 

все ж таки містять заходи впливу загального характеру на учасників процесу, 

які можуть використовуватись задля протидії зловживанню процесуальними 

правами. 

В результаті проведеного дослідження нами було з’ясовано, що 

переважна більшість національного адміністративного процесуального 

законодавства інших країн містить серед засад розгляду публічних спорів 

судами принцип доступу до правосуддя, проте він не завжди посилюється 
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законодавчими вимогами добросовісно використовувати процесуальні права 

учасниками такого процесу. 

За різним ступенем деталізації закріпленних у національному 

законодавстві елементів механізму запобігання зловживанню 

процесуальними правами учасниками розгляду публічного спору судами, 

нами запропоновано згрупувати країни наступним чином: 1) не передбачено 

норм, які б визначали обов’язок сторін добросовісно користуватись своїми 

правами, не зловживати ними,  так само як  відсутнє закріплення 

відповідальності за такі дії (Азербайджан, 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 не дотримання (Естонія, Киргизька 

Республіка, Болгарія, Латвія, Вірменія); 3) не встановлено заборону на 

зловживання процесуальними правами, проте передбачене покарання за 

недобросовісне використання процесуальних прав (Франція); 4) тільки 

задекларовано обов’язок не зловживати процесуальними правами (ФРН); 5) 

задекларовано принцип, встановлено обов’язки та передбачено санкції за 

зловживання (Республіка Казахстан, Республіка Молдова); 6) задекларовано 

принцип, встановлено обов’язки, передбачено заходи примусу для 

забезпечення добросовісного використання процесуальних У законодавстві 

більшості країн, щодо яких проводилось дослідження, діють розрізнені 

норми національного законодавства щодо  встановлення принципу 

добросовісності використання процесуальних прав та не зловживання ними. 

Це призвело до синонімічного використання термінів «добросовісно 

користуватись» та «не зловживати» процесуальними правами у 

проаналізованих національних нормативно-правових актах, що 

регламентують судовий розгляд публічних спорів. Водночас за своїм 

семантичним значенням це є різні терміни. Ця невизначеність повинна бути 

вирішена також і нарівні національного законодавства України. 
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Виявлено, що Україна, з урахуванням змін до КАС України 2017 та 

2020 років, має наразі найвищий ступінь деталізації механізму запобіганні 

зловживанню процесуальними правами у адміністративному судочинстві.   

Цікавим є той факт, що групи країн, що не мають якісного правового 

регулювання механізму запобігання зловживанню процесуальними правами  

входять розвинені країни. Це, на наш погляд, обумовлено історичними 

особливостями формування цього інституту, тривалою судовою практикою 

щодо протидії зловживанню процесуальними правами та вже сформованою 

правовою культурою громадян і публічних службовців цих країн, що 

зобов’язує їх як учасників адміністративного процесу, в переважній 

більшості справ, діяти добросовісно. 

Виявлено сучасну тенденцію, характерну для європейцьких країн в 

умовах економічної кризи, а саме зловживання процесуальними правами 

судом через прагнення до економії бюджетних коштів, часу, що спричиняє 

певне нехтування правами учасників адміністративного процесу на 

справедливе правосуддя. Що обумовлює поглиблення наукових досліджень 

щодо протидії зловживанню процесуальними правами усіма учасниками 

судового процесу з розгляду публічних спорів, в тому числі й судом. Ще 

однією сучасною тенденцією європейського права є привернення уваги 

законотворців громадськістю, правозахисниками та ЄСПЛ до необхідності 

визначення критеріїв зловживання процесуальними правами учасниками 

адміністративного процесу, і у першу чергу суб’єктами владних повноважень 

як однієї із сторін. Оскільки визначення у законодавстві таких критеріїв 

знизить вірогідність залишення справи кваліфікації недобросовісності 

використання процесуальних відносин на розсуд суду, який може також 

зловживати такими повноваженнями чим порушувати право на доступ до 

правосуддя.  Цим обумовлено перспективи удосконалення КАС України, що 

забезпечили б баланс інтересів усіх учасників судового процесі при 

гарантуванні права на  доступ до правосуддя.  
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3.2 Напрями удосконалення механізму запобігання та протидії 

зловживанню процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві в Україні 

 

В останні роки урядом України створюються правові та організаційні 

засади, що визначають гарантії для реалізації права громадян на звернення до 

адміністративного суду за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів, 

забезпечення надання доказів, виконання судових рішень. Адміністративне 

процесуальне законодавство є одним з найбільш динамічних галузей 

вітчизняного законодавства, яке суттєво впливає на формування нової 

системи публічних правовідносин, становлення України як правової 

держави, забезпечення ефективності судової системи, реалізації людино 

центристської доктрини у сфері публічного управління, захисту прав 

громадян у відносинах з органами державної влади. 

Разом з тим, економічна, політична та організаційна нестабільність 

суспільства – це перешкоджаючі фактори прогресивного розвитку 

адміністративного процесуального законодавства на сучасному етапі, а також 

імплементації міжнародних засад вільного  доступу до правосуддя та 

справедливого вирішення публічних спорів. За таких умов потребує 

наукового опрацювання проблема подальшого удосконалення інституту 

запобігання зловживанням процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві, у першу чергу, в частині визначення критеріїв їх ідентифікації, 

класифікації їх видів, узагальнення відповідної судової практики, 

напрацювання рекомендацій щодо недопущення таких негативних проявів, 

доповнення положень Кодексу адміністративного судочинства України 

новими правовими інструментами, спрямованими на припинення 

зловживання процесуальними правами та притягнення до відповідальності 

осіб, що порушують принцип добросовісності учасників судового 

провадження. 
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Позитивні тенденції захисту прав громадян в адміністративних судах 

нівелюється підвищенням кількості зловживань процесуальними правами 

учасниками судочинства, що призводить до затягування розгляду 

адміністративних справ та фактичного позбавлення права на справедливий 

суд, що виявляється у судовій практиці та демонструється судовою 

статистикою. 

Для ефективної боротьби зі зловживанням процесуальними правами, 

вважає Д.Д. Луспенник, насамперед необхідно створити умови, за яких 

застосування відповідних способів зловживання буде неможливим. У 

процесуальному законі слід передбачити не наслідки зловживання 

процесуальними правами, а чіткі правила реагування суду на виникнення 

відповідних стандартних процесуальних ситуацій, а також положення, які 

сприяли б усуненню порушення регламенту, процедури [79, c. 170]. 

Активізація та гармонізація адміністративного процесуального 

законодавства згідно міжнародних засад здійснення правосуддя передбачає 

необхідність забезпечення доступності та справедливості адміністративного 

судочинства, зокрема, через розробку механізму запобігання та протидії 

зловживанням процесуальними правами. 

У Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи державам членам, 

спрямованих на вдосконалення функціонування правосуддя зазначено, що 

якщо сторона починає явно не обґрунтоване провадження, суд має бути 

наділений повноваженнями постановляти рішення у справі у спрощеному 

порядку, і, якщо це доречно, накладати на цю сторону штраф або ухвалювати 

рішення про відшкодування збитків, завданих іншій стороні. Коли в ході 

судового провадження сторона поводиться недобросовісно і явно зловживає 

процедурою з очевидною метою затягти провадження, суд має бути 

наділений повноваженнями або невідкладно винести рішення по суті справи, 

або застосувати санкції, так і як накладення штрафу, відшкодування завданих 

збитків або позбавлення права на процесуальну дію; в особливих випадках 

суд має бути в змозі стягнути судові витрати з адвоката. Професійним 
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організаціям адвокатів слід запропонувати передбачити дисциплінарні 

санкції у випадках, коли певний їх член зловживав правами [146].  

Аналіз способів виявлення, шляхів протидії зловживанням 

процесуальними правами, а також законодавчої регламентації цієї правової 

категорії, наголошує Д.Д. Луспенник, свідчить, що в арсеналі судів є доволі 

незначний правовий інструментарій для ефективної протидії технологіям 

перешкоджання здійсненню справедливого і в розумний строк правосуддя. 

Розуміючи, що окремі дії учасників процесу спрямовані на зрив судового 

засідання чи перешкоджання судовому розгляду, що є зловживанням 

процесуальними правами, суди нерідко вимушені самостійно конструювати 

власні повноваження, яких немає в законі, аби досягти завдання судочинства 

[79, c. 170].  

Слід погодитись із Д.Д. Луспенником, що ця практика є небезпечною, 

оскільки може призводити до хибного суддівського розсуду і свавілля. Саме 

тому такі дії суду повинні регламентуватися нормами права та виконуватись 

за допомогою процесуальних засобів, які б визначали алгоритм дій суду в 

разі вчинення учасниками процесу дій чи бездіяльності, що порушують 

правила, встановлені процесуальними кодексами. Правові основи суспільних 

відносин щодо ідентифікації, класифікації, запобігання та припинення 

зловживанням процесуальними правами учасниками адміністративного 

судочинства не є досконалими [79, c. 170]. У зв’язку із зазначеним, на наш 

погляд така не досконалість проявляється у наступних недоліках 

організаційно-правового регулювання цієї сфери є : 1) нормативна 

невизначеність та неврегульованість термінологічного апарату; 2) 

безсистемність вираження цього принципу в правових нормах; 3) 

невизначеність змісту принципу зловживання процесуальним правом; 4) не 

визначення співвідношення принципів добросовісності та недопущення 

зловживання процесуальними правами; 5) оціночний характер фактів 

кваліфікації зловживання правом; 6) відсутність системного правового 

закріплення механізму запобігання, протидії, припинення зловживанням 
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процесуальним правами та застосування заходів процесуального примусу; 7) 

відсутність нормативного закріплення критеріїв зловживання 

процесуальними правами; 8) не розробленість заходів відповідальності та 

порядку її застосування; 9) багаторазові випадки зловживання в практиці 

судів та відсутність рекомендацій щодо їх виявлення тощо. 

Проблеми застосування норм Кодексу адміністративного судочинства 

України в частині забезпечення принципів добросовісності та 

неприпустимості зловживання процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві  вимагають на сучасному етапі дослідження науково 

обґрунтованих шляхів їх вирішення. Тому для усунення зазначених недоліків 

в частині правового забезпечення реалізації принципу неприпустимості 

зловживання процесуальними правами ми пропонуємо доповнити КАС 

України Розділом 4-1  «Запобігання та протидія зловживанню процесуальним 

правами».  

У цьому розділі пропонуємо розмістити такі статті: 1) 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; 2) статтю 60-2 «Види 

зловживань процесуальними правами», до якої перемістити положення 

чинної наразі статті 45 КАС та доповнити іншими видами за 

запропонованими критеріями класифікації видами зловживань 

процесуальними правами; 3) статтю 60-3 «Заходи запобігання зловживанню 

процесуальними правами», якою передбачити запровадження 

документального попередження учасників про заборону зловживати 

процесуальними правами та наслідки його порушення; 4) статтю 60-4 

«Заходи припинення зловживання процесуальними правами»; 5) 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; 6) статтю 

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

Розглянемо детальніше ці пропозиції. 

Для забезпечення ефективності шляхів вирішення проблеми 

неефективного застосування запобігання та протидії проявам 

недобросовісної поведінки учасників адміністративного судочинства виникає 

необхідність активного наукового пошуку вченими напрямків формування 

теоретичних підвалин розвитку категорії зловживання процесуальними 

правами, його змісту, ідентифікуючих ознак, видів, засобів недопущення та 

припинення реалізації.  

Діяння, що мають ознаки зловживання правом, на переконання 

Т.Т. Полянського не можливо заборонити повністю, через наведення їх 

казуїстичного переліку у нормативному акті. При цьому підхід, який 

здебільшого превалює у сучасному законодавстві та полягає у спробі 

заборони цих діянь через зобов’язання учасників процесу здійснювати свої 

права та обов’язки «добросовісно», «не зловживаючи ними», теж, як 

випливає із практики, не є достатньо ефективним. Більше того, терміни 

«добросовісність», «зловживання правом» не є «само собою» зрозумілими, 

такими, що не потребують додаткового тлумачення; навпаки, вони є 

багатозначними оціночними поняттями. Тому для правильного застосування 

законодавцю необхідно конкретизувати їхній зміст із врахуванням існуючої 

юридичної практики та відповідних наукових досліджень [122, c. 37].  

Водночас, слід наголосити, що пропозиція закріплення визначення 

поняття зловживання процесуальними правами було зроблена і 

І.С. Дроботовим. Він пропонував доповнити ним ч. 1 ст 4 КАС України [44, 

c. 171]. Ми є пропонуємо розширити цю пропозицію та розмістити у статті 4 

два сформульовані нами визначення : 1) добросовісне використання 

процесуальних прав -  це  сумлінна усвідомлена діяльність учасників 
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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; 2) зловживання 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві – це  діяльність 

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. 

Підтримуючи позицію Т.Т. Полянського вважаємо за необхідне для 

закріплення надбань вітчизняної науки у цій сфері доповнити КАС Україна 

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

якій закріпити критерії його ідентифікації та трискладовий тест для 

виявлення його ознак. Така пропозиція, ґрунтується на тому, що метою 

закріплення в КАС України критеріїв для ідентифікації зловживання 

процесуальними правами в діяльності учасників адміністративного процесу є 

захист права осіб на доступ до правосуддя; недопущення зловживання 

дискреційними повноваженнями суддями; забезпечення реалізації цілей 

адміністративного судочинства, а саме 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. 

Зміст трискладового тесту полягає в тому, щоб з’ясувати наявність в 

діях учасників адміністративного судочинства ознак зловживання 

процесуальними правами цільового, формального та змістовного характеру. 

На наявність ознак зловживань у діях у часника процесу вказують такі його 

цілі як  намір завдати шкоди опоненту, отримання вигоди більшої ніж при 



165 

добросовісному використанні прав; затягування судового процесу; 

необґрунтоване зменшення судових витрат; уникнення або зменшення рівня 

юридичної відповідальності. Критерій формального виразу у зловживанні 

процесуальними правами проявляється у поданні необґрунтованих, із 

порушенням строків, форми, з помилками підсудності, ціни позову, адресату 

чи адреси, процесуальних документах: позовних заявах, клопотаннях, 

відзивах на позовні заяви, апеляційних чи касаційних скаргах, додатках до 

цих документів та наданих доказах. Натомість за змістовними ознаками 

зловживань при реалізації процесуальних прав у адміністративному 

судочинстві можна встановити  протиріччя між принципами 

адміністративного судочинства, фактичними діями учасників судового 

розгляду, заявленими цілями учасників, кількістю та якістю зміни юридичної 

позиці, заявлених доказів, витраченого часу на надання документів, 

проведення експертиз тощо. Застосування цього правового інструменту 

дозволяє підвищити точність виявлення зловживання процесуальними 

правами та ефективність застосування заходів процесуального примусу чи 

притягнення до відповідальності зловживача. 

Зазначена сформульована нами пропозиція, є обґрунтованою та такою, 

що підтримується науковцями. Наприклад, Т.Т. Полянський вважає, що у 

кожному з процесуальних кодексів необхідно закріпити вимогу не просто 

про добросовісне здійснення процесуальних прав і обов’язків, а й подати 

опис характерних ознак зловживання правом для кожної з процесуальних 

галузей та невиключний перелік можливих способів їх вчинення; установити 

юридичну відповідальність за такі діяння на будь-якому етапі відповідного 

процесу [122, c. 36]. Таким чином, наступна пропозиція закріпити у 

законодавстві види зловживань процесуальними правами є також доречною. 

При формулювання пропозиції доповнення КАС України статтею 60-2 

«Види зловживань процесуальними правами», до рекомендується  

перемістити положення чинної наразі статті 45 КАС, доповнити іншими 

видами зловживань та розмістити їх за запропонованими критеріями 
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класифікації, ми виходили з концепції М.А. Боловнєва. Тобто класифікація 

може використовуватися для цілеспрямованого регулювання правової 

поведінки учасників процесу, оскільки дозволяє спланувати акцентований 

вплив щодо виділеного напрямку, співрозмірному виду зловживань. Складно 

забезпечити ефективну протидію недобросовісній поведінці осіб, які беруть 

участь у справі, без добре продуманих класифікацій. Як наслідок, це 

призводить не до зниження випадків протиправної поведінки, а до 

дестабілізації процесуальних правовідносин, порушення їх стійкості. Таким 

чином класифікація зловживань процесуальними правами є одним з напрямів 

напрацювання ефективних заходів протидії ним. 

Тому пропонуємо статтю 60-2 «Види зловживань процесуальними 

правами» викласти у наступній редакції: 

«З урахуванням конкретних обставин справи суд може визнати 

зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню 

адміністративного судочинства, та можуть бути наступних видів: 

1) за стадією, на якій вчиняється зловживання процесуальними правами: 

зловживання 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;  

2) за категорією 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, 
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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) за видом провадження: зловживання, що вчиняються у загальному 

позовному провадженні, та  зловживання, що вчиняються у спрощеному 

позовному провадженні;  

4) за метою 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) за суб’єктом, який зловживає процесуальними правами: зловживання, 

що вчиняються позивачами, відповідачами, свідками, перекладачами, 

експертами, суддями;  

6) за наявність владних повноважень у сторони спору, що зловживає 

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

учасником, що має владні повноваження;  

7) за об’єктом протиправного впливу: окрема процесуальні дія, окреме 

судове засідання;  

8) за формою 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 
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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) за правовими наслідками кваліфікації зловживання процесуальними 

правами: залишення без покарання; залишення без розгляду заяви; 

застосування заходів процесуального примусу; притягнення до 

адміністративної відповідальності за неповагу до суду.   

При вчинення зазначених видів зловживань процесуальними правами 

суд може застосувати заходи запобігання, припинення та притягнення до 

відповідальності згідно з положеннями цього кодексу.» 

Виділення видів зловживань правами дозволяє найбільш точно визначити 

мотиви несумлінної особи, а також специфіку змісту суб'єктивних прав і меж 

їх реалізації. Використання деяких груп дозволяє підвищити виявлення 

правопорушень, що призведе до підвищення ефективності протидії останнім, 

оскільки тільки тоді контрдії виявляться результативним, коли чітко буде 

виражений об'єкт впливу. А також сприятиме в оцінці масштабів 

правопорушень і ступінь завданої шкоди, що в підсумку призведе до обрання 

належних і сумірних заходів впливу для того, щоб не допустити приниження 

обсягу суб'єктивних процесуальних прав. Виокремлені  види зловживань 

мають практичне та прикладне значення, сприяють виробленню способів і 

механізмів попередження, припинення зловживань, а також встановлення 

заходів відповідальності за їх вчинення, критерії класифікації дозволяють 

найбільш наближено і у всіх деталях розглянути специфіку даного роду 

правопорушень і забезпечити точне реагування на них. 
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Пропонуємо доповнити КАС України статтею 60-3 «Заходи запобігання 

зловживанню процесуальними правами», якою передбачити запровадження 

документального попередження учасників про заборону зловживати 

процесуальними правами та наслідки його порушення. 

В межах підрозділів 2.3 «Характеристика елементів механізму 

запобігання та протидії окремим видам зловживання процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві» нами здійснено аналіз 

особливостей правового регулювання та застосування заходів припинення в 

судовій практиці в Україні. В результаті ми прийшли до висновку, що 

основними заходами припинення зловживання процесуальними правами є 

заходи процесуального примусу, як зазначено у статтях 144 та 145 КАС 

України. Тому в статті 60-4 «Заходи припинення зловживання 

процесуальними правами» ми пропонуємо уточнити порядок та підстави 

застосування таких заходів припинення зловживання процесуальними 

правами як попередження, видалення із залу судового  засідання, тимчасове 

вилучення доказів для дослідження судом, привід, штраф, а також 

передбачену статтею 139 КАС України процедуру покладення на сторону, 

що зловживає своїми процесуальними правами, повністю чи частково 

судових витрат. 

При формулювання пропозиції доповнення статтею 60-5 

«Відповідальність за зловживання процесуальними правами» КАС України, в 

якій запропоновано визначити диференційовані штрафи за різними видами 

зловживань процесуальними правами та обов’язковість їх застосування 

судом, ми виходили із проаналізованого досвіду інших країн з цього питання. 

Так, вважаємо доречним запозичити досвід Грузії, Адміністративно-

процесуальний кодекс якої у ст. 19 містить положення, яке на наш погляд, 

можна вважати заходом припинення зловживань з боку суб’єктів владних 

повноважень у адміністративному судочинстві. Згідно цього положення, 

якщо адміністративний орган без поважних причин не зміг забезпечити 

подання доказів, суд накладає на відповідну посадову особу 
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адміністративного органу штраф в розмірі 200 ларі, що не звільняє його від 

зобов'язання подання доказів надалі. У такому випадку суд має право 

звернутися до керівника адміністративного органу або до адміністративного 

органу, вищого за рівнем, з поданням про встановлення причин неподання 

доказів до суду і застосування заходів дисциплінарного впливу щодо 

відповідної посадової особи. Такий досвід міг би позитивно вплинути і на 

убезпечення адміністративного процесу в Україні від зловживань суб’єктів 

владних повноважень.  

Тому нами було запропоновано у статті 60-4 «Заходи припинення 

зловживання процесуальними правами» КАС України запровадити штраф 

також для посадових осіб органів публічної влади, що без поважних причин 

не змогли забезпечити подання доказів, та подання судом до керівника 

адміністративного органу або до адміністративного органу, вищого за 

рівнем, вимоги про встановлення причин неподання доказів до суду і 

застосування заходів дисциплінарного впливу щодо відповідної посадової 

особи. 

Стосовно конкретизації досвіду тих зарубіжних країн, який доцільно 

впровадити з метою покращення вітчизняного судової практики щодо 

притягнення до відповідальності учасників адміністративного судочинства, 

що зловживають процесуальними правами, можна навести відповідні 

приклади іноземного досвіду. Так, Кодекс Адміністративного судочинства 

Республіки Вірменії надає право суду за неналежне виконання 

процесуальних обов'язків з неповажних причин, невиконання розпоряджень 

судді, перешкоджання нормальному ходу судового засідання або прояви 

неповаги у ставленні до суду за допомогою здійснення іншої дії, що порушує 

порядок в засіданні, застосувати до учасників  адміністративного процесу 

крім іншого також звернення до Генерального прокурора або в Палату 

адвокатів із заявою про притягнення до відповідальності.  

Т.Т. Полянський зауважує, що положення Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема ті, що сформульовані у його 
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ст. 22 («Адвокатська таємниця»), ст. 23 («Гарантії адвокатської діяльності»), 

ст. 24 («Адвокатський запит»), хоч і необхідні для гарантування адвокатської 

незалежності, все ж дають широкі можливості для зловживань, у т. ч. у 

процесуальних правовідносинах [122, c. 35]. Як зазначає О.М. Кузнець, 

випадком зловживання правом може бути також участь у справі адвоката, 

який не є фахівцем у певній галузі знань або якщо його правова кваліфікація 

значно нижча, ніж кваліфікація процесуального супротивника. У таких 

випадках він намагатиметься компенсувати відсутність кваліфікації за 

рахунок правопорушень або шляхом зловживання правами, а іноді злочинних 

дій (пропозиція хабара судді, підроблення доказів тощо) [71, c. 9]. При 

виявленні таких фактів згідно статті 249 КАС України суд може постановити 

окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення 

процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків (в 

тому числі якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить 

суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства адвокатом або 

прокурором. Окрема ухвала щодо прокурора або адвоката надсилається 

органу, до повноважень якого належить притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурора або адвоката відповідно [57]. Поширення такої 

практики дозволить ефективно впливати на представників сторін, що 

надають професійну правничу допомогу  з метою недопущення вчинення 

ними зловживання процесуальними правами.  

Адміністративно-процесуальний кодекс Киргизької Респу́бліки, 

передбачає право суду через не надання доказів через не поважні причини, 

накласти штраф на таких осіб. Згідно Адміністративного процедурно-

процесуального кодексу Республіки Казахстан суд має право накласти 

грошове стягнення на особу, яка зловживає процесуальними правами або що 

не виконує процесуальних обов'язків, в тому числі у випадках подання 

доказів, виконання доручень з порушенням встановленого судом терміну без 

поважних причин, якщо це призвело до затягування розгляду 

адміністративної справи, за кожну дію (бездіяльність ) в розмірі десяти 
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місячних розрахункових показників. Таким чином є доречним в межах статті 

60-5 «Відповідальність за зловживання процесуальними правами» КАС 

України передбачити пеню за кожен день прострочення подання доказів до 

суду суб’єктом владних повноважень без наявних обґрунтованих на те 

підстав.  

Згідно Адміністративно-процесуального кодексу Естонії суд може 

накласти штраф на учасника процесу, представника або консультанта, який 

зловмисно перешкоджає правильному і швидкому розгляду справи з 

мінімально можливими витратами. На наш погляд, закріплення цього 

положення у статті 60-5 «Відповідальність за зловживання процесуальними 

правами» КАС України сприятиме як пришвидшенню, так і здешевленню 

адміністративного судочинства.  

Також вважаємо за потрібне запропонувати доповнити КАС України 

статтею 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. 

Проте тільки удосконалення правових засад забезпечення реалізації 

принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами не 

достатньо, ми вважаємо, що необхідно розробити комплекс організаційних 

заходів з удосконалення механізму запобігання та протидії зловживання 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві. До таких заходів 

пропонуємо віднести наступне : 1) запровадити письмове попередження 

учасників адміністративного судочинства про недопущення зловживання 

процесуальними правами та про наслідки порушення цього обмеження; 

2)  провести Верховним Судом узагальнення судової практики щодо 

виявлення, ідентифікації, кваліфікації та застосування заходів 

процесуального примусу, відповідальності за зловживання процесуальними 

правами у адміністративному судочинстві; 3) розробити відповідні методичні 
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рекомендації щодо заходів запобігання та протидії зловживанню 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві для усіх груп 

учасників; 4)  запровадити ведення спеціальної статистики виявлення фактів 

недобросовісного використання процесуальних прав  як захід превентивного 

характеру зловживання процесуальними правами та спосіб спостереження за 

цим негативним явищем, що  дозволить виявити причини та умови, що йому 

сприяють. 

Стосовно потреби деталізації пропозиції удосконалення 

організаційного напряму запобігання зловживанню процесуальними правами 

запровадити ведення спеціальної статистики виявлення фактів 

недобросовісного використання процесуальних прав як превентивного 

заходу, його показників та напрямів використання, необхідно зазначити 

наступне. Наразі в Україні, як і у більшості інших країн не передбачено 

ведення спеціальної статистики виявлення фактів недобросовісного 

використання процесуальних прав. Проте як захід превентивного характеру 

зловживання процесуальними правами ведення відповідної статистики 

необхідно запровадити. Оскільки, спостереження за цим негативним явищем 

в адміністративному процесі дозволить виявити причини та умови, що йому 

сприяють. Показниками такого статистичного обліку можуть стати : 1) форма 

зловживання визначена у КАС України (ст. 45); 2) строк на який було 

продовжено розгляд справи; 3) учасник адміністративного судочинства, що 

вчинив зловживання; 4) наслідки зловживання; 5) застосовані заходи 

припинення та притягнення до відповідальності. Такі  вибірки судових актів 

конкретних судів або актів за окремий період можуть дозволити спостерігати 

зміну числових показників, що стосуються випадків процесуальної 

несумлінності, а також дозволить довести дієвість застосовуваних заходів 

протидії зловживанням процесуальними правами. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. З’ясовано, що переважна більшість національного 

адміністративного процесуального законодавства 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. 

За різним ступенем деталізації закріплених у національному 

законодавстві елементів механізму запобігання зловживанню 

процесуальними правами учасниками розгляду публічного спору судами, 

запропоновано згрупувати країни наступним чином: 1) не передбачено 

норми, які б визначали обов’язок сторін добросовісно користуватись своїми 

правами, не зловживати ними,  так само як  відсутнє закріплення 

відповідальності за такі дії (Азербайджан, 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 не дотримання (Естонія, Киргизька 

Республіка, Болгарія, Латвія, Вірменія); 3) не встановлено заборону на 

зловживання процесуальними правами, проте передбачене покарання за 

недобросовісне використання процесуальних прав (Франція); 4) тільки 

задекларовано обов’язок не зловживати процесуальними правами (ФРН); 5) 

задекларовано принцип, встановлено обов’язки та передбачено санкції за 

зловживання процесуальними правами (Республіка Казахстан, Республіка 

Молдова);  6) задекларовано принцип, встановлено обов’язки, передбачено 

заходи примусу для забезпечення добросовісного використання 

процесуальних прав та відповідальність (Україна). 

У законодавстві більшості країн діють розрізнені норми національного 

законодавства щодо  встановлення принципу добросовісності використання 
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процесуальних прав та не зловживання ними. Це призвело до синонімічного 

використання термінів «добросовісно користуватись» та «не зловживати» 

процесуальними правами у проаналізованих національних нормативно-

правових актах, що регламентують судовий розгляд публічних спорів. 

Водночас за своїм семантичним значенням це є різні терміни. Ця 

невизначеність характерна і для адміністративного процесуального 

законодавства України. 

Виявлено сучасну тенденцію, характерну для європейських країн в 

умовах економічної кризи, а саме зловживання процесуальними правами 

судом через прагнення до економії бюджетних коштів, що спричиняє певне 

нехтування правами учасників адміністративного процесу на справедливе 

правосуддя. Що обумовлює поглиблення наукових досліджень щодо протидії 

зловживанню процесуальними правами усіма учасниками судового процесу з 

розгляду публічних спорів, в тому числі й судом.  

Виокремлено окремі аспекти позитивного досвіду правового 

регулювання запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами 

в судочинстві інших країн  та перспективи їх використання в Україні.  

2. 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, для усунення яких запропоновано комплекс 

організаційно-правових заходів з удосконалення механізму запобігання та 

протидії зловживання процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві.  
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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 

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:  
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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;  

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 
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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 
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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 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 
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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 : 

2) 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; 

3) 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;  

4) статтю 60-3 «Заходи запобігання зловживанню процесуальними 

правами», якою передбачити запровадження документального попередження 

учасників про заборону зловживати процесуальними правами та наслідки 

його порушення;  

5) статтю 60-4 «Заходи припинення зловживання процесуальними 

правами»; 

6) 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; 

7) 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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