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АНОТАЦІЯ 

 

Гордєєв В.В. Юридичні факти в адміністративному судочинстві 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021.  

У дисертації здійснено комплексне, системне та порівняльне 

дослідження юридичних фактів в адміністративному судочинстві України. 

Проаналізовано наукові висновки щодо юридичних фактів. Досліджено 

основні напрями розвідок учених, які на різних етапах займались вивченням 

проблем, пов’язаних із загальною характеристикою юридичних фактів, 

фактичних складів, правил фіксації та встановлення матеріальних, 

процесуальних юридичних фактів, а також дефектами юридичних фактів. 

Зазначено, що юридичні факти в адміністративному судочинстві – це 

конкретні життєві обставини у формі дії чи події, з якими норми права 

пов'язують юридичні наслідки, тобто виникнення, зміну чи припинення 

правовідносин, набуття певних прав і обов’язків. 

Установлено, що процесуальні юридичні факти в адміністративному 

судочинстві – це юридичні факти, що забезпечують процесуальну діяльність 

учасників процесу, динамізм процесуальних відносин внаслідок 

послідовного вчинення процесуальних дій його суб'єктами, правильне русло 

судочинства, дотримання процесуальної форми в адміністративних справах. 

З’ясовано, що одним з найпоширеніших критеріїв класифікації 

юридичних фактів є вольовий, який дозволив створити чільну у вітчизняній 

теорії юридичних фактів класифікацію: на підставі ознаки залежності від 

наявності волі в юридичних фактах проведено розподіл юридичних фактів на 

дві великі групи – юридичні дії та юридичні події. Дії зі свого боку 

поділяють на правомірні і неправомірні. Залежно від ступеня суспільної 
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небезпеки неправомірні дії як юридичні факти розподілено на кримінальні 

правопорушення, адміністративні і дисциплінарні проступки, цивільні 

правопорушення (делікти). Правомірні дії поділено на юридичні акти і 

юридичні вчинки. Події – це юридичні факти, які не залежать від волі 

людини, але тягнуть за собою виникнення, зміну чи припинення 

правовідносин (народження, смерть людини, пожежі, епідемії і всі інші, 

незалежні від волі і свідомості людей явища, які законодавець розглядає як 

підставу для виникнення, зміни чи припинення правовідносин). За ознакою 

взаємозв'язку з діяльністю людини події виокремлено у дві групи: абсолютні 

та відносні.  

Підсумовано, що серед основних функцій процесуальних юридичних 

фактів в адміністративному судочинстві виділяють такі: 

правовстановлювальну, правозмінювальну, правоприпинювальну, 

правоперешкоджувальну, функції зупинення процесуальних відносин, 

правозабузпечувальну, правовідновлювальну функції. 

Обгрунтовано, що юридичні факти виступають як підстави 

виникнення, зміни та припинення правовідносин. Проте існують випадки, 

коли для досягнення правових наслідків недостатньо наявності одного 

юридичного факту. Потрібний уже не один, а кілька взаємозалежних 

юридичних фактів. Таку сукупність юридичних фактів прийнято називати 

фактичним складом. 

Здійснено класифікацію фактичних складів на взаємозалежні види 

відповідно до найбільш істотних і специфічних ознак.  

З’ясовано, що завдання адміністративного судочинства зреалізовано за 

допомогою процесуальних юридичних фактів. Їх фіксація – одна з 

найважливіших характеристик процесу, запорука винесення законного та 

обґрунтованого судового рішення. Встановлені адміністративним судом 

процесуальні юридичні факти зафіксовано в різних джерелах – 

процесуальних документах. Процесуальному юридичному факту в 

адміністративному судочинстві притаманні такі ознаки: юридичний факт 
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повинен бути зафіксованим у відповідному процесуальному документі, у 

належній формі, з дотриманням правил фіксації та належним суб'єктом. 

Обґрунтовано, що позовна заява в адміністративному судочинстві – 

юридико-фактична письмова вимога позивача до відповідача про захист 

прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень. Позивач повинен навести у позовній 

заяві юридичні факти та обставини справи, які призвели до виникнення 

спірних правовідносин, і зазначити докази, які підтверджують юридичні 

факти та обставини справи. 

Проаналізовано, що фіксацію процесуальних юридичних фактів 

здійснюють за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Також 

відповідні записи робить секретар засідання у протоколі та журналі судового 

засідання. 

З’ясовано, що судове рішення адміністративного суду – це юридичний 

факт у формі рішення, ухвали чи постанови суду, спрямований на 

виникнення, зміну чи припинення прав та (чи) обов’язків осіб, які беруть 

участь у справі. Судове рішення є юридичним фактом адміністративного 

процесуального та матеріального права. Одночасно у ньому фіксують 

встановлені в процесі судового розгляду фактичні обставини справи і 

найважливіші процесуальні дії учасників справи. 

У роботі продемонстровано, що при розгляді адміністративної справи 

суддя зобов'язаний окреслити коло юридичних фактів, які підлягають 

встановленню, що сприяє повному та всебічному розгляду справи. Юридичні 

факти можуть встановлюватися шляхом доказування. У такому випадку вони 

входять до предмета доказування.  

Установлено, що особливості доказування юридичних фактів у 

адміністративному судочинстві визначені принципом офіційного з’ясування 

всіх обставин справи, презумпцією вини суб’єкта владних повноважень. 

З’ясовано, що дефект юридичного факту в адміністративному 

судочинстві – це такий його стан, ознака, особливість, що не відповідає нормі 
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права, яка регулює певний вид правовідносин у сфері судового 

адміністративного процесу, а також зумовлює наявність обставин, які 

перешкоджають виконанню завдань адміністративного судочинства, 

якісному та оперативному розгляду справи, настанню очікуваних 

прогнозованих правовідносин. 

Запропоновано юридико-фактичну дефектність в адміністративному 

судочинстві зобразити формулою, що дозволяє наочно продемонструвати 

модель формування правовідносин, наслідки дефектності юридичних фактів, 

стане у пригоді для удосконалення правовідносин, уможливить уникнення 

дефектних юридико-фактичних правових ситуацій у сфері судового 

адміністративного процесу, результатом чого стане підвищення рівня захисту 

прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у 

сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних 

повноважень при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного 

розгляду адміністративних справ. 

Підкреслено, що дефектний юридичний факт є правовою аномалією. 

Усунення правових аномалій залежить від якісного вчасно прийнятого 

законодавчого акту. Необхідно прийняти спеціальний законодавчий акт, який 

би регламентував питання законодавчої техніки. 

Конкретизовано, що основними способами подолання дефектності 

юридичних фактів є вчасно прийнятий якісний законодавчий акт з чітко 

регламентованою моделлю поведінки учасників правовідносин, прийняття 

спеціального законодавчого акту, який би регламентував питання 

законодавчої техніки, високий рівень правової культури суб’єктів 

правовідносин, їх зацікавленість у дотриманні норм права, високий рівень 

кваліфікації правотворчого чи правозастосовного органу. 

Наголошено, що формування переліку дефектів юридичних фактів та 

інших елементів фактичного складу сприяє уникненню юридико-дефектних 
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правових ситуацій. Це сприяє удосконаленню правореалізаційної діяльності 

учасників адміністративного процесу та правозастосовної діяльності суду. 

З’ясовано, що помилка в правозастосовній діяльності 

адміністративного суду є особливим юридичним фактом, що призводить до 

виникнення, зміни або припинення правових відносин. 

Судова помилка в адміністративному судочинстві – це дефектний 

юридичний факт чи інший елемент фактичного складу у формі рішення, дії 

чи бездіяльності адміністративного суду, помилковість яких встановлена в 

порядку, передбаченому КАС України. 

Звернено увагу, що в адміністративному судочинстві України, 

пов’язаному з розглядом процесуальних питань щодо виконання судового 

рішення існують такі основні дефектні юридико-фактичні правові ситуації: 

1) втрата оригіналу виконавчого документа; 2) пропуск строку для 

пред'явлення виконавчого листа до виконання; 3) вибуття однієї зі сторін 

виконавчого провадження; 4) скасування судового рішення (визнання його 

нечинним або таким, що втратило законну силу) та закриття провадження у 

справі, залишення позовної заяви без розгляду або відмова в задоволенні 

адміністративного позову чи задоволення позовних вимог у меншому 

розмірі. 

Підкреслено, що ретельне вивчення юридико-фактичних дефектних 

ситуацій, пов’язаних з розглядом процесуальних питань щодо виконання 

судового рішення, сприяє удосконаленню правореалізаційної діяльності 

учасників адміністративного процесу та правозастовної діяльності суду. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, дефекти фактичного 

складу, дефекти юридичного факту, фактичний склад, юридичний факт.  
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SUMMARY 

 

Gordieiev V.V. Juridical facts in administrative proceedings in Ukraine. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

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

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

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

The dissertation provides complex, system and comparative research of 

juridical facts in administrative proceedings of Ukraine. The scientific conclusions 

regarding juridical facts have been analyzed. The author has researched the main 

directions of study by the scientists who, at different stages of their work dealt with 

the issues connected with the general characteristics of juridical facts, sets of facts, 

rules of fixation and ascertainment of material and procedural juridical facts as 

well as the defects of juridical facts. 

It has been stated that juridical facts in administrative proceedings are 

certain life circumstances in the form of an action or event which are connected to 

legal norms by legal consequences, i.e. occurrence, change or termination of legal 

relationships and accrual of certain rights and obligations. 

It has been established that procedural juridical facts in administrative 

proceedings are juridical facts which provide for procedural activity of the 

participants of the process, the dynamism of procedural relationships due to a 

consecutive performance of actions by its participants, the right course of legal 

proceeding and compliance to procedural form in administrative cases. 

It has also been established that one of the most common criteria of juridical 

facts classification is the will factor which allowed to create a leading classification 

of juridical facts in Ukrainian legal theory: on the ground of such a characteristic 

as dependence on the presence of will on juridical facts the latter have been 

divided into two major groups – jural acts and jural events. The acts, in their turn, 

are subdivided into legal and illegal. Depending on the level of social hazard, 

illegal acts as juridical facts are divided into criminal offenses, administrative and 
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disciplinary offenses and civil injuries (delicts). Legal acts, in their turn, are 

divided into juridical acts and juridical actions. Events are juridical facts which 

depend on a person's will but lead to the occurrence, change or termination of legal 

relationships (birth and death, fires, epidemics and all other phenomena which do 

not depend on human will and consciousness and which are seen by a legislator as 

a ground for occurrence, change or termination of legal relationships). By the 

characteristic of relationship to human activity events are divided into two groups: 

absolute and relative. 

It has been concluded that among the main functions of procedural juridical 

facts in administrative proceeding the following are distinguished: constitutive, 

law-changing, law-terminating, law-obstructing, function of termination of 

procedural relationships, law provision and law-restorative functions. 

It has been substantiated that juridical facts act as the grounds for the 

occurrence, change and termination of legal relationships. However, there are cases 

when in order to obtain any legal consequences the mere existence of one juridical 

fact is not enough, but several interrelated juridical facts are necessary. Such a 

body of juridical facts is known as a set of facts. 

The author has classified sets of facts into interrelated types of such 

according to the most substantial and specific characteristics. 

It has been established that the objective of administrative proceedings is 

realized via procedural juridical facts. Their fixation is one of the most significant 

characteristics of the process and the prerequisite for a legal and substantiated 

court ruling. The procedural juridical facts established by an administrative court 

are recorded in various sources – procedural documents. A procedural juridical fact 

in administrative proceeding possesses the following attributes: a juridical fact has 

to be recorded in a corresponding procedural document, in appropriate form and 

with adherence to the regulations of fixation, and by a corresponding subject. 

It has been substantiated that a court claim in administrative proceedings is a 

legal and factual written demand by a claimant to the defendant on the protection 

of their rights, freedoms or interests in the sphere of public legal relationships from 
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violations by subjects of power authority. The claimant in their court claim has to 

provide juridical facts and circumstances of the case which led to the occurrence of 

disputable legal relationships and state the evidence which supports juridical facts 

and circumstances of the case. 

It has been analyzed that the fixation of procedural juridical facts is done 

with the assistance of sound-recording technical devices, in the protocol and court 

session journal by the court session secretary. 

It has been established that the ruling of an administrative court is a juridical 

fact in the form of decision, ruling or decree of a court aimed at the occurrence, 

change or termination of rights and (or) obligations of the persons taking part in 

the case. The court ruling itself is a juridical fact of administrative procedural and 

material law. At the same it records the factual circumstances of the case and the 

most significant procedural actions of the case participants which were established 

in the course of court consideration. 

The paper demonstrates that in the course of consideration of an 

administrative case, a judge has to outline the circle of juridical facts which are to 

be established, which promotes complete and thorough consideration of a case. 

Juridical facts can be established by proving them. In this case, juridical facts are a 

part of a circumstance in proof. 

It has been established that specifics of juridical facts proving in 

administrative proceedings are determined by the principle of official clarification 

of all the circumstances of a case, presumption of guilt of a subject of power 

authority. 

It has been also established that a defect of juridical fact in administrative 

proceeding is such its state, characteristic or peculiarity which does not comply 

with the legal norm which regulates a certain type of legal relationships in the 

sphere of administrative court process, and stipulates the existence of 

circumstances which obstruct the provision of administrative proceeding tasks, 

efficient and timely consideration of a case and occurrence of expected forecast 

legal relationships. 
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It has been suggested to depict legal and factual deficiency in administrative 

proceeding with the help of a formula which allows vivid demonstration of 

formation of legal relationships, the consequences of deficiency of juridical facts 

and will become convenient when it is necessary to improve legal relationships; it 

will also help avoid defective legal factual situations in the sphere of 

administrative court process and thus increase the level of protection of right, 

freedoms and interests of individuals, rights and interests of legal entities in the 

sphere of public legal relationships from violations by subjects of power authorities 

in the course of their activity, based on the legislation and via fair, unprejudiced 

and timely consideration of administrative cases. 

It has been pointed out that defective juridical fact is a legal abnormality. 

Elimination of legal abnormalities depends on efficient and timely legislative acts. 

It is necessary to adopt specific legislative acts which would regulate the issue of 

legislative technique. 

It has been specified that the main ways to eliminate juridical fact deficiency 

is a timely adopted efficient legislative act with a strictly regulated behaviour 

model for the participants of legal relationships and adoption of a specific 

legislative act which would regulate the issues of legislative technique, high level 

of legal culture for the subjects of legal relationships, their interest in adherence to 

legal norms and high level of qualification of legislative or executive authorities. 

The attention has been drawn to the fact that the formation of a list of defects 

of juridical fact and other elements of a set of facts supports the avoidance of 

legally defective situations; as a result, there is an improvement in the enforcement 

activity of administrative proceeding participants and law administration activity of 

a court. 

It has been established that the law administration activity of an 

administrative court is a special juridical fact which leads to the occurrence, 

change or termination of legal relationships. 

A court mistake on administrative proceedings is a defective juridical fact or 

another element of a set of facts in the form of a decision, ruling, action or inaction 
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by an administrative court, the erroneousness of which is established according to 

the procedure determined by the Code of Administrative Proceeding of Ukraine. 

The attention has also been drawn to the fact that in administrative 

proceeding of Ukraine dealing with the consideration of procedural issues on the 

enforcement of a court ruling there are the following main defective legal factual 

situations: 1) loss of an original copy of an executive document; 2) failure to 

present the writ of execution for its execution within the set term; 3) elimination of 

one of the parties of an executive proceeding; 4) termination of a court ruling 

(declaration of its annulment or loss of validity) and closing of a proceeding on a 

case, leaving a case without consideration or a refusal to satisfy an administrative 

claim or satisfaction of an administrative claim to a smaller extent. 

It has been pointed out that a thorough study of defective juridical factual 

situations regarding the consideration of procedural issues of execution of a court 

ruling stimulates the improvement of law enforcement activity of the participants 

of an administrative process and law administration by a court. 

Key words: administrative proceeding, defects of a set of facts, defects of 

juridical fact, juridical fact, set of facts. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Конституція України проголосила права і свободи 

людини найвищою соціальною цінністю, а на державу поклала обов’язок 

забезпечувати та захищати їх. Як одне з основних завдань подальшого 

розвитку правосуддя держава задекларувала створення системи 

адміністративного судочинства, яка повинна функціонувати на засадах 

верховенства права відповідно до європейських стандартів та забезпечувати 

кожному право на справедливий судовий розгляд неупередженим судом. 

Важливу роль у захисті прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень 

із боку суб’єктів владних повноважень відіграють адміністративні суди. 

Положення Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного 

судочинства на 2021–2023 рр. свідчать про зацікавленість суспільства та 

публічної влади в посиленні ролі адміністративного суду в системі 

правосуддя. 

Упродовж першого півріччя 2021 р. до місцевих адміністративних 

судів надійшли 227 327 позовних заяв, заяв про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, заяв про забезпечення 

доказів, про забезпечення позову до подання позовної заяви, про відновлення 

втраченого судового провадження, звернення, клопотання, подання, заяви 

(зокрема, подані в порядку виконання судових рішень), судові доручення, 

заяв про відвід судді, що на 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період 

минулого року (у першому півріччі 2020 р. було 159 016 таких заяв). 

Зазначене свідчить про підвищену увагу суспільства до адміністративного 

судочинства як гаранта захисту прав, свобод та інтересів особи від порушень 

із боку суб’єктів владних повноважень. 

Завдання адміністративного судочинства, реалізуються за допомогою 

юридичних фактів, зокрема й процесуальних, правильне встановлення яких є 
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однією з найважливіших характеристик процесу, запорукою ухвалення 

законного та обґрунтованого судового рішення. 

Справедливе судочинство й ефективний захист прав і свобод людини 

можливі лише за наявності належного адміністративного процесуального 

законодавства. Особливий інтерес із цього приводу викликають теоретичні та 

прикладні напрацювання щодо юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві як проміжній ланці між правовою нормою та правовідносинами 

адміністративної юстиції. 

Одним із базових напрямів цієї роботи є вдосконалення правовідносин 

у сфері адміністративного судочинства, які виникають, змінюються та 

припиняються на підставі юридичних фактів. 

Оскільки на сьогодні спеціальні дослідження юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві майже не проводилися, окреслена тема є 

своєчасною, доцільною й актуальною. Наявні дослідження юридичних фактів 

здебільшого стосуються матеріальних галузей права та теорії права. 

Натомість представлена проблематика не отримала належного теоретичного 

опрацювання. Унаслідок цього виникли, по-перше, теоретичні прогалини, які 

знайшли вираження у відсутності чіткого розуміння понятійного апарату; по-

друге, нормативні прогалини, що відображають невідповідність 

нормативного регулювання сучасному стану й перспективам розвитку 

суспільних відносин; по-третє, проблеми в правореалізації, які виразилися в 

порушенні фундаментальних прав учасників судового процесу; по-четверте, 

проблеми в правозастосуванні, які виразились в судових помилках – 

дефектних юридичних фактах. 

Зазначене свідчить про те, що наукове супроводження вказаної 

проблематики не цілком відповідає соціальним очікуванням і потребує 

вдосконалення. За таких обставин актуалізувалися питання уточнення понять 

і дефініцій, що використовуються в досліджуваній сфері, розроблення 

пропозицій, спрямованих на поліпшення чинного законодавства, та надання 
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рекомендацій для правозастосовної практики, наслідком чого стане 

вдосконалення правовідносин у сфері адміністративного судочинства. 

Науково-теоретичну основу аналізу юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України формують результати дослідницьких 

пошуків таких учених, як В.Б. Авер’янов, А.М. Авторгов, Н.О. Армаш, 

В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, І.В. Болокан, О.Г. Бондар, 

М.Ю. Віхляєв, Н.В. Галіцина, В.В. Галунько, В.М. Гаращук, 

Д.В. Голобородько, І.П. Голосніченко, М.І. Горбач, О.М. Гумін, 

А.П. Даниленко, Є.В. Додін, В.В. Доненко, О.В. Дяченко, Н.І. Золотарьова, 

В.В. Зуй, В.Ю. Кікінчук, Л.П. Коваленко, Л.В. Коваль, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Р.В. Курінний, О.С. Лагода, І.М. Лазарєв, 

В.А. Ліпкан, Д.В. Лученко, П.С. Лютіков, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, 

Р.В. Миронюк, О.М. Мінаєва, Т.П. Мінка, В.І. Олефір, О.І. Остапенко, 

В.Г. Перепелюк, Ю.В. Пирожкова, М.П. Пихтін, А.М. Подоляк, Є.В. Пряхін, 

І.О. Сквірський, М.Ф. Стахурський, С.Г. Стеценко, В.М. Столбовий, 

В.В. Тильчик, В.П. Тимошук, О.В. Філатов, Ю.М. Фролов, М.І. Цуркан, 

А.М. Школик, котрі дотично вивчали юридичні факти в адміністративному 

судочинстві та інші пов’язані категорії адміністративної юстиції України.  

Водночас на підставі узагальненого аналізу адміністративно-правової 

літератури встановлено, що фундаментальних досліджень юридичних фактів 

в адміністративному судочинстві майже немає. Окремі наукові розвідки 

належать ученим в інших галузях права. Так, юридичні факти розглядали 

такі вітчизняні науковці, як В.А. Андронова, В.Г. Баландіна, О.В. Данилюк, 

Г.В. Кикоть, Т.О. Коваленко, А.В. Коструба, Я.В. Сімутіна, Д.С. Спєсівцев, 

Б.І. Сташків, Є.О. Харитонов, Г.М. Чувакова, О.А. Явор та інші. 

Незважаючи на певний науковий доробок щодо юридичних фактів у 

цивільному, трудовому праві та праві соціального забезпечення, у сучасній 

Україні цій проблемі приділено не досить уваги, що й зумовлює актуальність 

дисертації. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в Запорізькому національному університеті в межах наукового 

проєкту «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Дисертацію виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2016–2020 рр., затверджених постановою Загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р.. Також 

робота спрямована на реалізацію Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020», схваленої Указом Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 р., 

та відповідає вимогам Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки» від 11 липня 2001 р. № 2623-III (ст. 3). 

Тема дисертації відповідає Перспективним напрямам кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим 

рішенням Президії Національної академії правових наук України від 18 

жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

дослідженні на підставі аналізу доктринальних і нормативних джерел 

теоретико-прикладних основ юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві України, зокрема з’ясуванні правової природи юридичних 

фактів в адміністративному судочинстві України, а також у розробленні 

рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення правовідносин у сфері 

адміністративного судочинства, упровадженні в навчальну діяльність та 

практику сформульованих за результатами дослідження висновків і 

пропозицій. 

Для досягнення окресленої мети наукового дослідження необхідно 

було виконати такі задачі: 

 з’ясувати поняття та загальну характеристику юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України; 

 здійснити класифікацію юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві України; 
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 отримати нові знання про функції юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України; 

  охарактеризувати поняття та зміст фактичного складу в 

адміністративному судочинстві України; 

 здійснити класифікацію фактичних складів в адміністративному 

судочинстві України; 

 сформувати правила фіксації процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України; 

 описати позовну заяву в адміністративному судочинстві України; 

 охарактеризувати протокол судового засідання в адміністративному 

судочинстві України; 

 встановити особливості судового рішення як юридичного факту в 

адміністративному судочинстві України; 

 описати юридичні факти як предмет доказування в 

адміністративному судочинстві України; 

 з’ясувати особливості доказування юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України; 

 охарактеризувати поняття та зміст дефекту юридичного факту в 

адміністративному судочинстві України; 

 з’ясувати основні дефекти юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу під час розгляду справи в суді першої інстанції; 

 встановити дефекти юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу під час перегляду судових рішень; 

 окреслити дефекти юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу під час розгляду процесуальних питань, пов’язаних із 

виконанням судового рішення; 

 уточнити наявні дефініції та сформувати пропозиції щодо 

вдосконалення відповідного законодавства. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в 

адміністративному судочинстві. 

Предмет дослідження становлять юридичні факти в 

адміністративному судочинстві. 

Методи дослідження. Методологічна база роботи напрацьована з 

урахуванням мети й завдань, а також особливостей об’єкта та предмета 

дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень і рекомендацій щодо 

подальшого наукового розроблення теми, достовірність результатів 

дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, загально- 

і спеціально-наукових методів, які використовуються в юридичних 

дослідженнях. 

Як основний загальнонауковий метод використовувався діалектичний 

метод наукового пізнання, завдяки якому здійснено загальнотеоретичне 

дослідження юридичних фактів і фактичних складів в адміністративному 

судочинстві (розділи 1, 2). За допомогою логіко-семантичного методу 

поглиблено понятійний апарат дослідження (розділи 1, 2). Системний метод 

реалізований під час вивчення особливостей фіксації процесуальних 

юридичних фактів в адміністративному судочинстві (розділ 3). Методи 

аналізу та синтезу були використані під час дослідження встановлення 

юридичних фактів в адміністративному судочинстві (розділ 4). За допомогою 

методу моделювання виявлені дефекти юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу в адміністративному судочинстві (розділ 5). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 

окремі міжнародно-правові акти, рішення Конституційного Суду України, 

постанови пленумів Вищого адміністративному суду України (нині 

ліквідований) і Верховного Суду. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації та судів, а також політико-

правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісних досліджень, що присвячені комплексному аналізу юридичних фактів 

в адміністративному судочинстві України. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано нові наукові положення й висновки, 

запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано визначення дефекту юридичного факту в 

адміністративному судочинстві як такого його стану, ознаки, особливості, що 

не відповідає нормі права, яка регулює певний вид правовідносин у сфері 

судового адміністративного процесу, а також зумовлює наявність обставин, 

що перешкоджають виконанню завдань адміністративного судочинства, 

якісному й оперативному розгляду справи, реалізації очікуваних 

прогнозованих правовідносин. Наголошено на тому, що нині не сформовано 

єдине доктринальне та правозастосовне розуміння зазначених 

адміністративно-правових категорій; 

 розглянуто поняття «дефектний фактичний склад в 

адміністративному судочинстві» як наявність у його структурі дефектного 

юридичного факту чи іншого елементу фактичного складу або ж їх 

відсутність, що не відповідає нормі права, яка регулює певний вид 

правовідносин у сфері судового адміністративного процесу, а також 

перешкоджає виконанню завдань адміністративного судочинства, якісному й 

оперативному розгляду справи, настанню очікуваних прогнозованих 

правовідносин. Запропоновано здійснити класифікацію дефектів юридичних 

фактів за критерієм регулятивної спрямованості норми права на матеріальні, 

процесуальні та матеріально-процесуальні. Також розроблено математичну 

формулу для представлення юридико-фактичної дефектності в 

адміністративному судочинстві, яка дає змогу наочно продемонструвати 

модель формування правовідносин, наслідки дефектності юридичних фактів 

тощо: ЮФ (+-) + ФП (+-) + НП (+-) = Пв (+-); 
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 установлено, що основними чинниками подолання дефектності 

юридичних фактів є вчасно прийнятий якісний законодавчий акт із чітко 

регламентованою моделлю поведінки учасників правовідносин, високий 

рівень правової культури суб’єктів правовідносин, їх зацікавленість у 

дотриманні норм права, високий рівень кваліфікації правотворчого чи 

правозастосовного органу. Запропоновано прийняти спеціальний 

законодавчий акт, який регламентував би питання законодавчої техніки; 

 з’ясовано, що окремі науково обґрунтовані у сфері фізико-

математичних наук положення щодо створення програмного забезпечення 

можна використати також щодо процедури прийняття законодавчого чи 

будь-якого іншого нормативного акта. Перспективним є запровадження 

інституту тестування проєкту законодавчого (нормативного) акта та надання 

спеціальним незалежним суб’єктам (тестувальникам) широких повноважень 

щодо подання обов’язкових до врахування пропозицій; 

 узагальнено основні дефекти юридичних фактів під час розгляду 

адміністративної справи в суді першої інстанції в адміністративному 

судочинстві України, зокрема: а) подання позивачем до суду позовної заяви з 

недотриманням її форми та змісту; б) подання позовної заяви особою, яка не 

має адміністративної процесуальної дієздатності, або позов не підписано, або 

позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, чи особою, 

посадове становище якої не вказане; в) перебування у провадженні цього або 

іншого адміністративного суду справи про спір між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих самих підстав; г) перебування у спорі між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав таких, що 

набрали законної сили, рішення або постанови суду, ухвали про закриття 

провадження в адміністративній справі; ґ) настання смерті фізичної особи або 

припинення юридичної особи, що не є суб’єктом владних повноважень, які 

звернулися з позовною заявою або до яких пред’явлено позовну заяву, якщо 

спірні правовідносини не допускають правонаступництво; д) подання 

позивачем позовної заяви з вимогою стягнення грошових коштів, яка 
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ґрунтується на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, поданого 

суб’єктом владних повноважень до закінчення встановленого законом 

строку; е) особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за 

захистом прав, свобод чи інтересів якої у встановлених законом випадках 

звернувся орган або інша особа, заперечує проти адміністративного позову та 

від неї надійшла відповідна заява; є) подання позивачем позовної заяви з 

пропущенням встановленого законом строку звернення до адміністративного 

суду, якщо суд не знайшов поважні для визнання причин пропуску строку 

звернення до адміністративного суду підстави; ж) подання позивачем 

позовної заяви всупереч тому, що розгляд цієї справи не віднесено до 

юрисдикції суду. Формування переліку дефектів юридичних фактів та інших 

елементів фактичного складу сприяє уникненню юридико-дефектних 

правових ситуацій, наслідком чого є вдосконалення правореалізаційної 

діяльності учасників адміністративного процесу та правозастосовної 

діяльності суду; 

 запропоновано вузьке та широке тлумачення принципу офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі. У межах вузького розуміння зміст цього 

принципу зводиться до трактування його законодавцем за ч. 4 ст. 9 Кодексу 

адміністративного судочинства України як обов’язку суду з виявлення та 

витребування доказів із власної ініціативи. Натомість широке розуміння 

принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі передбачає такі 

заходи: 1) активну процесуальну позицію суду щодо прийняття рішення про 

обов’язкову участь особи у справі; 2) прийняття рішення про витребування 

документів та інших матеріалів, проведення огляду письмових і речових 

доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду, надання необхідних 

довідок, призначення експертизи, вирішення питання про необхідність 

залучення спеціаліста, свідків, перекладача; 3) прийняття рішення про 

проведення попереднього судового засідання; 4) вжиття заходів для заміни 

неналежної сторони належною, забезпечення участі третіх осіб; 5) з’ясування 

питання про склад осіб, які братимуть участь у справі; 6) уточнення позовних 
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вимог і заперечень відповідача проти адміністративного позову; 7) 

визначення фактів, які необхідно встановити для вирішення спору, 

з’ясування того, які з них визнаються сторонами, а які потрібно доказувати; 

8) з’ясування того, якими доказами сторони можуть обґрунтовувати свої 

доводи чи заперечення, і встановлення строків для їх надання; 9) вчинення 

інших дій, необхідних для підготовки справи до судового розгляду; 10) 

пропонування особам, які беруть участь у конкретній справі, доповнити чи 

пояснити певні обставини справи, а також надати суду додаткові докази; 11) 

у разі потреби визнання судом за доцільне дослідити докази щодо обставин, 

які визнаються сторонами, якщо в нього виникне сумнів стосовно 

достовірності цих обставин і добровільності їх визнання; 12) можливість 

суду під час допиту свідка в суді ставити йому запитання в будь-який час, а 

не лише після закінчення допиту його особами, які беруть участь у справі, як 

це здійснюється в цивільному та господарському судочинстві; 13) дозвіл на 

вихід за межі позовних вимог, якщо це необхідно для повного захисту прав, 

свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять; 14) 

уточнення змісту позовних вимог із подальшим вибором відповідного 

способу захисту порушеного права; 15) створення стороні у справі 

необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи, оцінки 

доказів і правильного застосування законодавства; 

 запропоновано викласти п. 3 Прикінцевих положень Кодексу 

адміністративного судочинства України в такій редакції: «Суд за заявою 

учасників справи та осіб, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив 

питання про їхні права, інтереси та/або обов’язки, зупиняє або поновлює 

процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає 

причини їх пропуску поважними та такими, що сприяють запобіганню 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), чи обмеженнями, 

упровадженими у зв’язку з карантином»; 

удосконалено: 

 поняття процесуального юридичного факту в адміністративному 
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судочинстві як юридичних фактів, що забезпечують процесуальну діяльність 

учасників процесу, динамізм процесуальних відносин унаслідок 

послідовного вчинення процесуальних дій його суб’єктами, правильне русло 

судочинства, дотримання процесуальної форми в адміністративних справах; 

 положення щодо поняття та змісту фактичного складу в 

адміністративному судочинстві, який запропоновано розглядати як 

сукупність юридичних фактів та інших елементів фактичного складу у сфері 

судового адміністративного процесу, необхідних і достатніх для настання 

передбачених законом юридичних наслідків; 

 теоретичні положення щодо позовної заяви в адміністративному 

судочинстві, якою є юридико-фактична письмова вимога позивача до 

відповідача про захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових 

відносин від порушень із боку суб’єктів владних повноважень під час 

здійснення владних управлінських функцій; 

 наукові положення щодо фіксації судового засідання, яке 

здійснюється за допомогою протоколу судового засідання та 

звукозаписувального технічного засобу. Так, фіксації підлягають 

процесуальні юридичні факти насамперед за послідовністю їх вчинення або 

встановлення. Загальні правила фіксації процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві у протоколі судового засідання співпадають 

із правилами їх фіксації в інших актах-документах адміністративного 

судочинства України. Фіксацію процесуальних юридичних фактів здійснює 

секретар судового засідання протягом розвитку процесу, що 

характеризується особливостями на кожній стадії. Протокол судового 

засідання в адміністративному судочинстві України – це юридико-фактичний 

процесуальний документ, який веде секретар судового засідання одночасно з 

технічним записом судового засідання з метою зазначення в ньому вчинених 

у судовому засіданні процесуальних дій; 

 окремі наукові положення про судове рішення адміністративного 

суду, яким визнається юридичний факт у формі рішення, ухвали або 
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постанови суду, спрямований на виникнення, зміну чи припинення прав 

та/або обов’язків осіб, які беруть участь у справі. Констатовано, що судове 

рішення саме собою є юридичним фактом адміністративного процесуального 

та матеріального права, водночас у ньому фіксуються встановлені у процесі 

судового розгляду фактичні обставини справи та найважливіші процесуальні 

дії учасників справи; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні положення щодо класифікації юридичних фактів і 

фактичних складів в адміністративному судочинстві як розподілу їх на 

взаємозалежні види за найбільш істотними та специфічними ознаками. Так, 

класифікація юридичних фактів та фактичних складів дає змогу здійснити їх 

поділ на види, підвиди тощо. Це дає можливість глибше вивчити окремі 

юридичні факти, їхні позитивні й негативні риси, виділити характерні 

особливості, взаємозв’язок загального та окремого, виявити між ними 

відмінності і подібності, поглибити процес пізнання, а також системно 

підійти до явищ, які є об’єктом вивчення; 

 розуміння функцій процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві, які забезпечують процесуальну діяльність 

учасників процесу, динамізм процесуальних відносин унаслідок 

послідовного вчинення процесуальних дій його суб’єктами, правильне русло 

судочинства, дотримання процесуальної форми у справах. З-поміж основних 

функцій процесуальних юридичних фактів в адміністративному судочинстві 

виділено правовстановлювальну, правозмінювальну, правоприпинювальну, 

правоперешкоджувальну, правозабезпечувальну, правовідновлювальну, 

функцію зупинення процесуальних відносин; 

 наукові положення про ознаки процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві, яким притаманні специфічні особливості, 

зокрема: юридичний факт має бути зафіксований у відповідному 

процесуальному документі; юридичний факт повинен мати належну форму; 

юридичний факт має бути зафіксований із дотриманням правил фіксації; 
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юридичний факт повинен зафіксувати належний суб’єкт; 

 наукові положення про встановлення юридичних фактів шляхом 

доказування. Так, під час розгляду адміністративної справи суддя 

зобов’язаний окреслити коло юридичних фактів, які підлягають 

встановленню, що сприяє повному та всебічному розгляду справи. Юридичні 

факти можуть встановлюватися шляхом доказування, у такому випадку вони 

входять до предмета доказування. Предмет доказування в адміністративному 

судочинстві – це юридичні факти й обставини справи, які необхідно 

встановити шляхом доказування, на підставі яких обґрунтовуються позовні 

вимоги чи заперечення або які мають інше значення для вирішення справи; 

 теоретичні та практичні аспекти особливостей доказування 

юридичних фактів, основними з яких є офіційне з’ясування всіх обставин 

справи, презумпція вини суб’єкта владних повноважень, правовий статус 

учасників справи тощо; 

 теоретичні положення про судові помилки в адміністративному 

судочинстві як дефектний юридичний факт або інший елемент фактичного 

складу у формі рішення, дії чи бездіяльності адміністративного суду, 

помилковість яких встановлена в передбаченому Кодексом 

адміністративного судочинства України порядку. Визначено, що детальне 

вивчення та узагальнення судових помилок в адміністративному судочинстві 

сприяє з’ясуванню причин та умов скасування, зміни судових рішень задля 

уникнення таких помилок у майбутньому, а також удосконаленню судової 

практики й захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень із боку 

органів державної влади; 

 теоретичні та практичні положення про розгляд процесуальних 

питань щодо виконання судового рішення. З’ясовано, що є такі основні 

дефектні юридико-фактичні правові ситуації: а) втрата оригіналу 

виконавчого документа; б) пропуск строку для пред’явлення виконавчого 

листа до виконання; в) вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження; 
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г) скасування судового рішення (визнання його нечинним або таким, що 

втратило законну силу) та закриття провадження у справі, залишення 

позовної заяви без розгляду або відмова в задоволенні адміністративного 

позову чи позовних вимог у меншому розмірі. Констатовано, що ретельне 

вивчення юридико-фактичних дефектних ситуацій, пов’язаних із розглядом 

процесуальних питань щодо виконання судового рішення, сприяє 

вдосконаленню правореалізаційної діяльності учасників адміністративного 

процесу та правозастосовної діяльності суду. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – під час проведення наукових семінарів, у 

наукових дослідженнях щодо проблем адміністративного судочинства; 

 правотворчій діяльності – для підготовки пропозицій до чинного 

законодавства України щодо розгляду та вирішення справ в 

адміністративному судочинстві; 

 правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення 

процесуальної діяльності учасників справи; 

 навчальному процесі – у підготовці навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, під час викладання 

лекцій, проведення семінарських і практичних занять. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані 

в ній теоретичні положення, висновки та пропозиції були одержані 

здобувачем у результаті аналізу й безпосереднього використання в роботі 

науково-інформаційних, нормативно-правових джерел та матеріалів щодо 

юридичних фактів в адміністративному судочинстві. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 24 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Актуальні проблеми зміцнення державності і 
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національної єдності України» (м. Київ, 2010 р.); «Адміністративне право в 

сучасному вимірі» (м. Київ, 2010 р.); «Проблеми реформування судочинства 

в Україні» (м. Київ, 2010 р.); «Національні та міжнародні стандарти 

сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (м. Київ, 

2011 р.); «Право на життя: аспекти реалізації» (м. Чернівці, 2011 р.); «Сучасні 

правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 

2012 р.); «Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми 

права» (м. Чернівці, 2011 р.); «Правова система України в умовах державних 

реформаційних процесів сьогодення» (м. Ужгород, 2012 р.); «АЕРО-2012. 

Повітряне і космічне право» (м. Київ, 2012 р.); «Право на життя: аспекти 

реалізації» (м. Чернівці, 2012 р.); «Становлення та розвиток юридичної освіти 

в Національному авіаційному університеті» (м. Київ, 2013 р.); «Право на 

життя: аспекти реалізації» (м. Чернівці, 2013 р.); «Práva a slobody človeka a 

občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva» 

(м. Братислава, 2014 р.); «Юридична освіта та юридична наука в Україні: 

витоки, сучасність, перспективи реалізації» (м. Запоріжжя, 2014 р.); 

«Perspective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători» (м. Кишинів, 

2014 р.); «Юридичні факти в системі правового регулювання» (м. Київ, 

2015 р.); «Адміністративно-правове забезпечення прав людини органами 

публічної адміністрації в Україні» (м. Київ, 2015 р.); «Фінансова безпека 

України на сучасному етапі» (м. Ірпінь, 2016 р.); «Актуальні питання 

реалізації нового Закону України “Про державну службу”» (м. Запоріжжя, 

2016 р.); «Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми» 

(м. Київ, 2017 р.); «Права людини та публічне врядування» (м. Чернівці, 

2017 р.); «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 

Україні» (м. Чернівці, 2017 р.); «Сучасні виклики та актуальні проблеми 

судової реформи в Україні» (м. Чернівці, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені в 

106 наукових публікаціях, зокрема: 2 одноосібних монографіях здобувача; 

11 монографіях, що написані у співавторстві; 27 навчальних посібниках, 
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навчально-методичних виданнях, словниках, науково-практичних 

коментарях, енциклопедіях; 36 статтях у періодичних наукових виданнях 

України, що визнані як фахові в галузі юридичних наук та/або включені до 

міжнародних наукометричних баз; 4 статтях в інших наукових періодичних 

та інших виданнях України; 3 статтях у зарубіжних періодичних наукових 

виданнях; 23 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’ятьох 

розділів, що містять 15 підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 423 сторінки, у тому числі 

основна частина – 339 сторінок. Список використаних джерел налічує 

449 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1.  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ  

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ  

 

1.1. Поняття юридичних фактів 

 

Підстави виникнення, зміни та припинення кримінальних, цивільних, 

адміністративних, процедурно-процесуальних, управлінських правовідносин 

і багато інших проблем не можуть бути розв’язані без ретельного вивчення 

юридичного факту. Актуальність теорії юридичних фактів зумовлена також 

тим, що передбачає вивчення найважливішого аспекту правового 

регулювання – його фактичну обґрунтованість. 

«Юридичний факт, – писав М.Г. Александров, – це не просто життєвий 

факт, а факт, у певний спосіб обумовлений нормами права» [10, с. 243]. 

Явища дійсності в реальному житті та їх відображення у праві – різні 

речі, змішувати які неприпустимо. Однак це поняття може охоплювати обидва 

моменти. До того ж «юридичний факт» – далеко не єдине матеріально-

юридичне поняття в науці. «Правовідносини, – зазначає, наприклад, 

Р.О. Халфіна, – будучи реалізацією норми, є і правовою формою конкретних 

суспільних відносин. Поєднання цих елементів – ключ до розуміння місця 

правовідносин у системі правового регулювання» [394, с. 20–27]. 

Юридичний факт – це у великій мірі акт поведінки, який незалежно від 

волі особи призводить до дії механізм правового регулювання. Надалі 

поведінка особи співвідноситься з моделлю, встановленою на підставі норми 

права [395, с. 286]. 

Теорію юридичних фактів не можна назвати однією з нових галузей 

юриспруденції, оскільки корені поняття «юридичний факт» сягають у глиб 

століть. «Ще у римському праві розрізняли кілька основ виникнення 

правовідносин. Наприклад, в Інституціях Гая їх чотири: контракт, 

квазіконтракт, делікт і квазіделікт. Через деякий час стали виділяти іншу 
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основу – односторонню угоду. Виділялися також терміни, підстави переходу 

речей у спадщину, отримання і припинення шлюбу та інші юридичні 

факти» [162, с. 56]. 

У французькій науковій літературі проблема юридичних фактів 

досліджувалася здебільшого в межах курсів цивільного права в галузі 

виникнення зобов’язань. Відомий французький юрист Л. Жюлліо де ла 

Моранд’єр писав: «Кожна обставина, яка виступає фактором, що є підставою 

виникнення, зміни чи припинення виходить із загальної теорії юридичних 

фактів» [136, с. 70]. 

Більша увага приділяється проблемі юридичних фактів у німецькій та 

італійській літературі. Німецькі й італійські юристи (К. Адомайт, Е. Кюне, 

А. Манігк, Е. Бетті, К. Майорка й інші.) розглядають загальне поняття 

юридичного факту, здійснюють їх класифікацію, досліджують роль 

юридичних фактів у правозастосовній діяльності особистості в правових 

відносинах [446, с. 111–113]. 

В англійській і американській правових доктринах не приділено 

великої уваги теорії юридичних фактів. Варто зазначити, що американські та 

англійські юристи обережно ставляться до абстрактних юридичних понять. 

Процесуальні юридичні факти вчені розглядають як обставини, що 

підлягають доказуванню та мають певне значення для правильного розгляду 

справи» [447, с. 237]. 

Л.І. Петражицькому властива критична оцінка формально-догматичної 

юриспруденції з її схильністю до «юридичної містики». Тому він надавав 

юридичним фактам суб’єктивно-психологічного трактування. Під юри-

дичними фактами, на його думку, «потрібно розуміти не зовнішні об’єктивні 

події, а такі, що виникають в уявленні» [300, с. 321]. 

Д.Д. Гримм зазначає, що «всі позитивні та негативні факти, які тягнуть 

за собою самостійні або у зв’язку з іншими фактами відомі правові наслідки, 

називаються юридичними фактами» [121, с. 124]. 
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О.О. Красавчиков у праці «Юридичні факти в радянському цивільному 

праві» (1958 р.) писав, що він схильний розглядати юридичні факти як 

«факти реальної дійсності, явища, які існують незалежно від нашої 

свідомості, об’єктивні факти. Юридичні факти існують об’єктивно, можуть 

бути наслідками свідомої діяльності людей. Це, наприклад, можуть бути 

юридичні дії, а юридичний факт – це такий факт реальної дійсності, з яким 

норми чинного права пов’язують виникнення, зміну чи припинення певних 

правовідносин» [334, с. 184]. 

Один із найвидатніших представників сучасної загальнотеоретичної 

юридичної науки С.С. Алексєєв зазначає, що «юридичний факт – це 

конкретна життєва обставина, з настанням якої норма права пов’язує 

виникнення, зміну, припинення правовідносин» [371, с. 477; 16, с. 72]. 

С.Ф. Кечекьян писав: «Юридичними фактами… є факти або події, 

з наявністю яких норми права пов’язують настання певних юридичних 

наслідків…» [177, с. 161]. 

Для Н.Г. Александрова юридичні факти – це звичайні життєві факти. 

З ними право пов’язує виникнення або зміну, або припинення суб’єктивних 

прав і відповідних юридичних обов’язків [9, с. 243]. 

У «Лекціях з загальної теорії права» Н.М. Коркунов наводить 

визначення юридичного факту: «Це сукупність таких змін, які в сукупності 

мають юридичне значення. Юридичне значення факту зумовлюється 

винятково тим, що воно викликає застосування юридичної норми. Тому 

можна стверджувати, що окремим юридичним фактом називають сукупність 

таких змін, які зумовлюють застосування закону» [221, с. 305]. 

В українському словнику-довіднику з адміністративного права надано 

визначення юридичного факту як передбаченої законом певної обставини, яка 

є підставою виникнення, зміни чи припинення правовідносин або ж конкрет-

ної життєвої обставини, що приводить певну норму права в дію, таким чином, 

утворюючи, змінюючи та припиняючи правовідносини [300, с. 165]. 
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У «Словнику термінів з теорії держави і права» під юридичними 

фактами розуміють «різноманітні життєві обставини, стани, що визнаються 

правовими» [350, с. 170]. 

Глибше уявлення щодо змісту юридичних фактів можна спостерігати 

у філософському понятті факту. Так, у філософській літературі розкривається 

декілька значень факту – фрагмент дійсності. Це перше розуміння 

зазначеного поняття. Факт може виступати елементом дійсності, що наданий 

особі у її чуттєвому сприйнятті. Це друге бачення цього поняття. Крім того, 

факт – це не лише сприйняте, а у певний спосіб виражене й осмислене явище 

дійсності – це так званий емпіричний факт. Також факт розглядають як 

складову певної теоретичної системи, відображений та осмислений крізь 

призму категоріального апарата – теоретичний факт. У цьому факті мислення 

повертається до явищ дійсності через їхній внутрішній зв’язок, розкритий 

в теорії. Отже, у розумінні філософії, факт – явище об’єктивної реальності, 

відображене в певній ідеальній системі [336, с. 200]. 

Можна констатувати, що поняття «факт» не є тотожним поняттю 

«явище дійсності». «Явище дійсності стає «фактом», коли воно 

відображається у будь-якій понятійній системі від літературного твору до 

наукової теорії» [279, с. 284]. 

Якщо розкривати юридичні факти з погляду їх матеріальної ознаки, 

варто зазначити, що такі факти реальної дійсності, які існували в минулому 

періоді або наявні в момент їх розгляду. Іншими словами це факти, що 

об’єктивно та незалежно від нашої свідомості існували чи продовжують 

існувати в реальному світі. О. Красавчиков свого часу зазначав, що у випадку 

якщо певна обставина у дійсності не існували, то яким би беззаперечним 

вони не здавалися, їх не можна розглядати як факти. Вони можуть 

перетворитися у факти саме з моменту їх виникнення, бо для права фактів 

майбутнього немає [227, с. 15]. 

У цьому контексті варто зазначити, що юридичного значення 

набувають не лише факти існування певних обставин, але й відсутності 
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окремих подій та явищ. Важливо, щоб такі факти мали відношення до 

інтересів суспільства, людини чи держави [179, с. 40]. 

Зауважимо, що поняття «науковий факт» не є тотожним з поняттям 

«явище дійсності». У філософській літературі цілком слушно підкреслено, 

що факт не можна ототожнювати з явищем, в іншому випадку одне з них 

буде зайвим [259, с. 9]. 

На думку В.А. Штофф, поняття події або явища є онтологічними, 

безвідносні до суб’єкта. У випадку, якщо їх назвати фактами, вони стають 

гносеологічними. В такому випадку факт є не лише явищем чи подією, абож 

фрагментом дійсності, а виступає явищем чи подією, або ж фрагментом 

дійсності, що охоплюються процесом пізнавальної діяльності, наукового 

інтересу особи, що зафіксовані з використанням методу експерименту або 

спостереження [430, с. 75]. 

Пізнавальні можливості завжди обмежені певним ступенем розвитку 

науки і практики. Тому «…те, що ми спостерігаємо значною мірою залежить 

від того, що ми «знаємо» про світ, що нас оточує, а тому дечого очікуємо від 

нього. Спостереження «проникнене інтерпретацією, очікуванням 

і бажанням» [255, с. 83]. С. Мартинович з цього приводу наголошує, що 

«творення факту здійснюється у практичній взаємодії суб’єкта й об’єкта 

пізнання … усвідомлення результатів взаємодії визначає розвиток науково-

теоретичного пізнання» [258, с. 115]. 

Науковий факт має складну природу, тому констатація такого факту – 

це лише перший етап його пізнання. Для отримання наукового факту 

необхідна не лише матеріальна взаємодія суб’єкта й об’єкта, але 

й усвідомлення суб’єктом результатів цієї взаємодії. Тому «…наукові факти 

становлять єдність об’єктивного та суб’єктивного» [233, с. 145]. 

В.Б. Ісаков стверджує, що між юридичним фактом і науковим немає 

і не може бути аналогії. Але інколи вони можуть бути подібними. Якщо 

науковий факт – проміжна ланка між теорією науки й об’єктивним світом, то 

юридичний факт – проміжна ланка між суспільними відносинами і правом. 
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Останнім часом в правових дослідженнях все більше використовується 

поняття феномену [191, с. 22–25]. 

Феномен є терміном грецького походження. Його значення зводиться 

до того, що це певне явище, яке вживається в почуттєвому сприйнятті; об’єкт 

почуттів. У філософії поняття феномену тлумачать в залежності від 

розуміння людського досвіду: а) як відображення певної сутності; б) як 

пізнавану дійсність, які упорядковуються науковими положеннями; в) як 

суб’єктивні відчуття та переживання, до яких зводиться вся реальність. 

Зазначене розкриття змісту такого поняття підтверджує, що можна 

спостерігати протилежні судження. Згідно традиційного уявлення під 

феноменом можна розуміти певне вираження речі, зміст якої неможливо 

осягнути почуттями, а лише за допомогою особистого пізнання крізь призму 

почуттєвого досвіду. Окрім вищенаведеного розуміння феномена, з часом 

з’являється психологічне його розуміння. Він сприймається як відчуття, що 

відображене у свідомості через досвід чи певна ідея. Згідно вчення Канта, під 

феноменом розуміється певне емпіричного пізнання. Будь-яка річ 

сприймається крізь призму простору та часу. За Шопенгауером і Ніцше, 

«феномен» ототожнюється з видимістю, фікцією» [388, с. 717]. 

Оптимальна взаємодія права та пізнання перетворює право 

в синкретичне нормативне пізнання. При цьому, нормативність є основним 

елементом. Найважливішою метою права є стабільність соціуму; яка 

забезпечується постійними конкретно визначеними нормами права, як 

врегульовують відносини в межає соціальної системи. При цьому, право 

є незалежним та самостійним окремим феноменом [188, с. 113]. 

Феноменологія як один з напрямів філософської думки здобуло 

самостійну значимість в минулому столітті і пов’язано з роботами 

німецького філософа Едмунда Гуссерля [127]. Особливістю феноменології 

є те, що предметом її вивчення є ідея речі в незалежності від власне речі. 

Дійсність розглядають в контексті того, що це лише знання про цю дійсність, 

як сприйняття свідомості і описують лише з цієї сторони. 
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У феноменологічному описанні речі постають сукупністю окремих 

складових частин, що не є тотожною самій речі. Зміст феноменології полягає 

в тому, що окремі частини речі, непорівняні з цілим, породжують це ціле, 

а ціле в свою чергу породжує їх. Наприклад, розуміння певної будівлі як 

феномену у свідомості не буде відображатися тотожно, адже сутність 

феноменології числова, вона не спроможна відобразити як одна категорія 

породжує іншу, неспроможна дійти до вирішення проблеми взаємовідносин 

змісту і явища. 

Феноменами виступає все те, що створюється людиною. Це можуть бути 

предмети та думки, спосіб дій, те, що знаходиться поза особою, або ж знахо-

диться в її свідомості. Серед правових феноменів прийнято виділяти норми 

права, принципи, судові рішення, правові відносини тощо [278, с. 140–141]. 

Уважаємо, вищезазначений перелік правових феноменів як явищ варто 

доповнити ще однією категорією – «юридичним фактом» [114, с. 226]. 

Поняття «юридичний факт» прийняти вживати у широкому і вузькому 

значеннях. У вузькому – це конкретна фактична передумова. Вона містить 

у собі окремий елемент – юридичний факт. У широкому розумінні 

юридичними фактами називають фактичні обставини справи, що мають 

юридичне значення. Саме з таким значенням розглядають це поняття в теорії 

юридичних фактів. Для того, щоб не було плутанини в термінах, поняття 

«юридичний факт» В.Б. Ісаков пропонує вживати переважно у вузькому 

контексті. У межах широкого розуміння, що включає юридичні факти 

й фактичні склади, вважає доцільно використовувати термін «фактична 

передумова» [160, с. 9]. 

Розкриття поняття юридичного факту потребує з’ясування його ознак, 

у тому числі й в адміністративному судочинстві. Наприклад, ознаки 

юридичних фактів в адміністративному судочинстві – це характерні риси, 

притаманні юридичному факту, що відмежовують його від інших суміжних 

категорій, надають якісну визначеність в адміністративному судочинстві. 
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Фіксація факту в правовій нормі – одна з визначальних ознак 

юридичного факту, оскільки вона дозволяє відмежувати юридичні факти від 

інших соціальних фактів. Водночас зрозуміло, що цієї ознаки недостатньо 

для відмежування юридичного факту від інших юридичних явищ. Поняття 

юридичного факту повинно акумулювати такі властивості, риси, ознаки 

явища, що додають фактові якісну визначеність. Як така властивість 

юридичного факту і виступає здатність породжувати правові наслідки. 

Водночас ця здатність надається фактам нормами права. Для правової сфери 

настання певного правового результату пов’язане не просто із самою подією 

чи дією. Значення має фіксація в законі юридичного факту як правової 

моделі цих явищ. Тому при формулюванні наукового визначення 

юридичного факту варто зважити на двоїсту природу факту. З одного боку, 

факт є елементом реальних суспільних відносин і виступає як синонім події 

або дії, а з іншого – він дістає статус ізольованого фрагмента дійсності, 

виділеного зі структури суспільних зв’язків, завдяки юридичній діяльності 

суб’єкта (наприклад, законодавця), тобто суб’єктивно. В.М. Синюков 

зазначає, що «юридичний факт – це реальна життєва обставина, виражена 

в системі спеціальних юридичних ознак, що виступає юридичною підставою 

настання правових наслідків» [345, с. 10–21]. 

На думку В.М. Столбового, прикладом юридичного факту може бути 

«видання указу Президента України про призначення на посаду судді та 

складання присяги суддею» [362, с. 142]. 

Серед фахівців існують прямо протилежні судження про те, чи 

є юридичні факти одним із елементів механізму правового регулювання. 

Серед дослідників існує думка, що юридичні факти не є окремим елементом 

механізму правового регулювання» [250, с. 92]. Вони вважають, що 

юридичні факти забезпечують перехід від однієї стадії правового 

регулювання до іншої. Оскільки юридичний факт, є певною визначеною 

життєвою обставиною, з якою норма права пов’язує виникнення, зміну чи 

припинення правовідносин, то й він є лише передумовою правових 
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відносин [121, с. 73]. Однак в іншій, пізнішій праці Ю.І. Гревцов зазначає, що 

«подібні уявлення не розкривають достатньо ролі юридичних фактів 

у механізмі реалізації правових можливостей і належного виконання 

юридичних обов’язків. Значення юридичних фактів виходить за рамки 

проблематики виникнення, зміни або припинення правових відносин, їхня 

роль повинна «проглядатися» і оцінюватися в безпосередньому зв’язку 

з механізмом правореалізації в цілому» [120, с. 48–49]. 

Існує думка, що юридичним фактом є не будь-яка дія, а лише та, що 

має суспільно значущий характер. Тому лише дії, що порушують інтереси 

людей, слід розглядати в контексті правового регулювання. В такому 

випадку думки людини та її почуття не належать до дій [178, с. 30]. 

В.П. Реутов зазначає, що юридичні факти належать до механізму 

правового регулювання, в якому виконують самостійні завдання. Вчений 

звертає увагу на неприпустимість розглядати юридичні факти лише як 

підставу виникнення правовідносин та пропонує їх розглядати як частину 

механізму правового регулювання» [326, с. 5]. 

В.Б. Ісакова вважає, що юридичні факти є самостійним елементом 

в механізмі правового регулювання, який пов’язаний з правовідносинами та 

іншими елементами механізму правового регулювання. Для застосування 

правових норм необхідне точне встановлення юридичних фактів. Юридичні 

факти повинні бути належним чином закріплені у гіпотезах правових норм. 

Указане правило повинно враховувати під час розробки нормативно-

правових актів правотворчими органами [163, с. 56]. 

Зауважимо, що адміністративно-деліктна законотворчість – «це 

діяльність суб’єктів адміністративно-деліктної законотворчості з виявлення 

потреб у встановлені заборон на певні дії, прийнятті нормативно-правових 

актів, що містять такі заборони, визначенні заходів впливу до їх порушників, 

порядку й правил застосування таких заходів, а також суб’єктів, які беруть 

участь у процедурах щодо застосування цих заходів» [47, с. 36]. 
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При ідентифікації юридичних фактів визначальною є позиція 

законодавця або правозастосовних органів. На думку М.Г. Александрова, 

факти не наділені здатністю бути юридичними, а можуть стати такими лише 

тоді, коли відображені в нормах права. Життєві факти можуть бути 

юридичними в залежності від оцінки законодавця [122, с. 163]. 

З вищенаведеного випливає, що юридичний факт має низку властивих 

йому ознак. Так, факт у сфері людської життєдіяльності знаходить своє 

вираження у формі події чи діяння, це складовий елемент гіпотези юридичної 

норми. Звідси постає, що подія чи дія набуває статусу юридичного факту 

лише якщо вони описані в законі. В іншому випадку – така ситуація не 

сприяє утворенню юридичного факту. Опис факту у нормі права надає факту 

правового змісту. 

Зауважимо, у нормативному акті здебільшого описано майбутнє, тобто 

події чи дії, які ще не відбулися. Реальну подію чи дію описують 

(чи фіксують в інший спосіб) в інших документах, зокрема в протоколах, 

актах, поясненнях. Порівнюючи ці описи можна дійти висновку про те, чи 

є реальне діяння юридичним фактом. 

Окрім вищезазначених ознак юридичного факту, автор узагальнив такі: 

1) конкретність та індивідуальність. Юридичний факт є унікальним явищем 

дійсності, яке існує в певній частині простору, у визначений момент часу, 

і здебільшого пов’язане з конкретними суб’єктами (наприклад, факт 

укладення адміністративного договору); 2) соціальна змістовність. Події та 

дії, що не мають значення або зв’язку з соціальною дійсністю, не мають 

юридичного значення; 3) об’єктивований вираз. Почуття, емоції та бажання 

людини не можуть бути юридичним фактом; 4) зв’язок із правом. Юридичні 

факти здебільшого точно або в загальному вигляді відображені в гіпотезах 

правових норм; 5) причиновий зв’язок між діянням та правовими наслідками. 

В такому випадку юридичний факт викликає, змінює, припиняє правові 

відносини, суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Наприклад, «укладення 
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адміністративного договору передбачає правові відносини, наслідки сторін 

договору, їхні взаємні права й обов’язки» [96, с. 693]. 

У «Загальній теорії права і держави» В.С. Нерсесянц подає таке 

визначення юридичних фактів: «…це факти (фактичні обставини), що мають 

відповідно до закону юридичне значення як правову підставу (умови), 

необхідну для реалізації норми права» [274, с. 506]. Юридичні факти автор 

класифікує на події та вчинки, розподіляючи вчинки за правовим характером 

«на правомірні і неправомірні, а за формою свого здійснення і виразу – на 

юридичні акти та юридичні вчинки» [274, с. 506]. 

На думку П.М. Рабіновича, під юридичним фактом необхідно розуміти 

конкретну передбачену гіпотезою правової норми обставину, яка обумовлює 

виникнення, зміну та припинення правовідносин. Юридичні факти дослідник 

розмежовує за такими ознаками: юридичними наслідками, складом, 

характером тривалості у часі, наявністю волі. При поділі юридичних факті-дій 

на правомірні та неправомірні, цікавим є подальше вичленування неправо-

мірних дій на: 1) винні, тобто правопорушення (злочини, різні провини); 

2) невинні – так звані правові аномалії; 3) за антологічним статусом – факти 

(акти), що обґрунтовані обставинами (презумпціями)» [322, с. 84]. 

Поняття юридичних фактів наведено також у підручнику «Теорія 

держави і права» за редакцією К.А. Мокічева. Так, юридичні факти – це 

обставини, виділені державою серед інших життєвих відносин. Такі 

обставини закріплені у гіпотезі правової норми [372, с. 569]. 

Професор О.В. Сурілов, визначаючи поняття юридичного факту, 

посилається на позицію Р.О. Халфіної, для якої юридичний факт є обов’яз-

ковою підставою для виникнення, зміни або припинення правовідносин. 

На думку науковця, юридичні факти – «це життєві обставини, що «пускають» 

у хід норми права, у результаті чого настають певні наслідки – виникають, 

змінюються або припиняються правові відносини» [366, с. 373]. 

У підручнику «Загальна теорія держави і права» за редакцією 

М.М. Марченка наведено поняття юридичного факту, запропоноване 
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В.Б. Ісаковим: «Юридичні факти – це конкретні соціальні обставини, які 

викликають згідно норм права і тягнуть за собою настання певних правових 

наслідків» [279, с. 19, 281] 

Юридичні факти поєднують соціальну діяльність людей з правом. 

Зазначений зв’язок може мати об’єктивний та суб’єктивний вираз, – 

підкреслює О. Аюєва. – Цей зв’язок і є основою, головною властивістю 

юридичних фактів, необхідною базовою передумовою їх існування. Право не 

утворює юридичні факти, а бере участь у їх «зародженні» [22, с. 67]. 

Поняття та зміст юридичного факту поєднує в собі дві складові: «по-

перше, – це явище дійсності – діяння (матеріальний аспект); по-друге, – 

правові наслідки, відображені в нормі права (юридичний)» [343, с. 107–113]. 

Дослідники у сфері теорії права під юридичними фактами розуміють 

певні фактичні обставини. Норми права з такими обставинами пов’язує 

виникнення, зміну чи припинення правовідносин. Це конкретні соціальні 

обставини (події, дії), що викликають відповідно до норм права визначені 

правові наслідки – виникнення, зміну чи припинення правових відносин. 

Поняття юридичного факту «поєднує два нерозривно пов’язаних моменти: 

явище дійсності – подія чи дія (матеріальна основа), що викликає в силу 

приписів норм права визначені правові наслідки (юридична 

основа)» [217, с. 193; 225, с. 74; 349, с. 368]. 

Подібно потрактоване поняття юридичного факту в підручнику «Теорія 

держави і права» В.М. Хропанюка: «Юридичні факти – це конкретні життєві 

обставини, з якими норми права пов’язують виникнення, зміну або 

припинення правовідносин» [398 с. 318]. 

Аналогічне визначення юридичного факту дає О.Ф. Скакун, яка про-

понує поділ юридичних фактів за вольовою ознакою на дії і події, доповнює 

їх обставинами (це складні юридичні факти, що охоплюють своїм змістом дії 

та події, наприклад, безвісна відсутність, безвісне місце проживання, 

недієздатність), указуючи на об’єктивну необхідність їхнього використання 

в сімейному, трудовому, кримінальному праві тощо. [347, с. 401]. 
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Юридичні факти розглянуті в підручнику «Теорія держави і права» за 

редакцією Г.М. Манова як «конкретні життєві обставини, з якими правові 

норми пов’язують настання певних юридичних наслідків. Причому наголо-

шено на тому, що з тими або іншими фактами може бути пов’язана не тільки 

участь у правовідносинах, але й надбання правосуб’єктності» [373, с. 336]. 

Ю.О. Денісов при визначенні юридичного факту, покликається на 

трактування відомого російського теоретика права Ф.В. Тарановського, який 

писав, що «…це будь-яка обставина, яку передбачає гіпотеза юридичної 

норми і передбачає виникнення, зміну та припинення юридичних 

відносин» [131, с. 12; 368, с. 165]. 

М.С. Кельман та О.Г. Мурашин подають розповсюджене визначення 

юридичного факту: «Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, 

передбачені нормами права, які спричинять виникнення, зміну та припи-

нення правових відносин». Дослідники зазначають, що «ці факти стають 

юридичними не завдяки будь-яким особливим внутрішнім характеристикам, 

а внаслідок визначення їх такими державою, законом» [176, с. 129]. 

Аналогічне визначення викладене в «Загальній теорії держави і права» 

за редакцією М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина: «Юридичні  

факти – це конкретні життєві обставини, з якими норма права пов’язує 

виникнення, припинення або зміну правових відносин». У цьому підручнику 

також відзначено, що юридичні факти займають активну роль у всій правовій 

системі, адже поєднують норми права з суспільними відносинами. При їх 

допомозі життєві обставини набувають юридичного значення, таким чином 

здійснюючи вплив на суспільні відносини, соціальні процеси, спрямовуючи 

їх у необхідне русло [400, с. 345, 347]. 

В одній із найбільш відомих загальнотеоретичних праць радянського 

періоду, написаній О.С. Іоффе та М.Д. Шаргородським, витлумачено таке 

поняття юридичних фактів: «Під юридичними фактами розуміють ті факти, 

з якими норма права пов’язує настання зазначених у ній юридичних 

наслідків» [159, с. 242]. Відповідають такому розумінню і погляди вченого-
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юриста Ю.Г. Ткаченко. Дослідниця вважає, що «юридичні факти є такими 

обставинами, з якими закон пов’язує настання певних юридичних 

наслідків» [376, с. 25–26]. Досліджуючи цю проблему, авторка у своїх працях 

справедливо зауважує, що в нашій літературі юридичні факти здебільшого 

визначають як обставини, які сприяють виникненню, зміні або припиненню 

правовідносин. Це визначення занадто вузьке, оскільки воно не враховує, що 

юридичні факти можуть викликати і правоздатність, і дієздатність 

і некореспондувальні суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 

На думку Н.М. Крестовської та Л.Г. Матвєєвої, «юридичний факт – це 

конкретні життєві обставини, з якими норми права пов’язують виникнення, 

зміну або припинення правовідносин. У широкому розумінні юридичні 

факти – це життєві обставини, з якими право пов’язує настання певних 

юридичних наслідків» [230, с. 311]. 

П. Недбайло зазначав: «Питання про застосування правових норм 

виникає тоді, коли люди стикаються з такими формами суспільного життя, 

які потребують юридичної оцінки та вирішення. У таких випадках 

насамперед необхідно встановити наявність таких фактів і дослідити їх 

сукупність. Але однієї вірогідності фактів ще не достатньо для застосування 

до них правових норм. Для цього ще необхідно впевнитися в тому, що 

досліджувані факти мають юридичне значення, що вони за своїми ознаками 

підпорядковуються чи не підпорядковуються під ту чи ту правову 

норму» [273, с. 218–219]. 

У підручнику «Загальна теорія держави і права» зазначено, що юридичні 

факти – «це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов’язують 

виникнення, припинення або зміну правових відносин. Юридичні факти 

характеризують такі ознаки: 1) юридичні факти є необхідними умовами для 

виникнення правовідносин: знаходять свій вияв у зовнішніх обставинах або 

подіях матеріального світу і пов’язані з їх наявністю або відсутністю; 

2) безпосередньо або опосередковано передбачені нормами права; 

3) спричиняють передбачені законом юридичні наслідки» [400, с. 62, 345]. 
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В.В. Сухонос вважає, що «юридичний факт – конкретна життєва 

обставина, із настанням якої норма права пов’язує виникнення, зміну або 

припинення правовідносин. Юридичному факту притаманні такі ознаки:1) за 

змістом юридичні факти є реальними явища дійсності, їм притаманна 

конкретність та індивідуальність; 2) юридичними фактами виступають лише 

ті обставини, що так чи інакше стосуються прав та інтересів суспільства, 

держави, індивідів тощо, а тому потребують правової регламентації; 

3) юридичні факти прямо передбачені нормами права; 4) юридичні факти 

спричиняють передбачені законом правові наслідки» [367, с. 493]. 

Часто вживаним є й інше розкриття змісту юридичних фактів: 

«юридичні факти – це передбачені у гіпотезах правових норм життєві 

обставини, з якими такі норми пов’язують виникнення, зміну чи припинення 

правовідносин. Основними ознаками юридичних фактів є такі: а) вони 

є різноманітними життєвими обставинами; б) передбачені в нормах права, 

частіше в гіпотезах; в) є обов’язковою умовою виникнення, зміни чи 

припинення правовідносин; г) передбачають настання суб’єктивних прав 

і юридичних обов’язків; д) передбачені державним примусом [374, с. 447]. 

Юридичні факти є різновидом соціальних фактів. Такі життєві 

обставини отримують оцінку з боку законодавця, є закріпленими в ношах 

права, внаслідок чого набувають властивості юридичних фактів. Отже, існує 

неоднозначне поняття юридичних фактів: як реальних життєвих явищ (факт-

конкретна обставина) і як науково-нормативної категорії (факт-модель), що 

використовується в теорії, у законодавстві та юридичній практиці. Такий 

поділ досить умовний і має значення тільки при теоретичному аналізі цього 

питання. Впливає він і на юридичну практику, оскільки тут фактами 

називають «найрізноманітніші правові явища, які об’єднує загальне родове 

поняття – юридичні факти. У практиці правової діяльності можна вести мову 

про збіг нормативного (юридичного) факту і факту як конкретної життєвої 

обставини» [439, с. 34]. 
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У процесі реалізації права фактична обставина та її відображення 

в нормативній моделі повинні повністю збігатися. Як писав С.Ф. Кечекян, 

«наявні фактичні обставини повинні повністю відповідати гіпотезі 

юридичної норми» [177, с. 60]. Процесуальний юридичний факт має бути 

«достовірним, тобто адекватно відображати існування реального життєвого 

явища. Достовірність процесуального юридичного факту визначають шляхом 

його пізнання, доказування та фіксації у визначеній законом формі 

і з використанням відповідних способів і правил» [177, с. 35]. 

Не завжди достовірність є обов’язковою умовою правоутворювальних 

наслідків юридичних фактів. Насамперед процесуальні юридичні факти 

можуть бути ймовірними, коли їх встановлюють на основі високого ступеня 

вірогідності їх існування. Крім того, у деяких випадках, правові наслідки 

спричиняють судові помилки (дефектні факти), тобто такі процесуальні дії, 

які порушують правові норми. Дефектність юридичних фактів може бути 

пов’язана з діями сторін та інших осіб, що беруть участь у справі, які мають 

право виправити допущені помилки з власної ініціативи, наприклад, 

доплатити держмито, виправити недоліки позовної заяви. Однак, якщо 

допущена помилка не виправлена особою, яка бере участь у справі, а згодом 

не помічена суддею, судом, то вона набуває статусу судової помилки. 

Положення про те, що суб’єктом судових помилок є суд або суддя, слушно 

підкреслює І.М. Зайцев, який присвятив цій проблемі спеціальне 

дослідження [142, с. 12]. 

Процесуальні юридичні факти в адміністративному судочинстві – це 

юридичні факти, що забезпечують процесуальну діяльність учасників 

процесу, динамізм процесуальних відносин внаслідок послідовного вчинення 

процесуальних дій його суб’єктами, правильне русло судочинства, 

дотримання процесуальної форми в адміністративних справах. 

Характерною ознакою процесуальних юридичних фактів є здатність 

викликати правові наслідки. З.Д. Іванова писала з цього приводу, що 

«юридичні факти такі різноманітні за своїм змістом, що їх об’єднують в одну 
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юридичну категорію лише тому, що норми права пов’язують з ними певні 

правові наслідки» [154, с. 33, 38]. 

Як уже зазначали, деякі вчені визначають «юридичні факти як 

конкретні життєві обставини, з якими норми права пов’язують юридичні 

наслідки, тобто виникнення, зміну чи припинення право-

відносин» [15, с. 152]. Уточнюючи цю позицію, О Красавчиков під 

юридичними фактами розуміє «явища реальної дійсності, з наявністю або 

відсутністю яких норми права пов’язують юридичні наслідки» [227, с. 5]. 

Більш детальне розкриття поняття юридичних наслідків знаходимо 

в О. Процевського, який указує, що «наслідки можуть виражатися як 

у виникненні, зміні або припиненні правовідносин, так і в набутті певних 

прав і обов’язків» [321, с. 81]. 

У літературі існує думка, згідно з якою «правові наслідки виникають 

і без юридичних фактів, безпосередньо з норми права» [177, с. 13, 169]. Таке 

положення засноване на сумнівних твердженнях. Наприклад, на думку 

В.П. Воложаніна і В.Ф. Ковіна, «процесуальні відносини виникають не 

з юридичних фактів, а безпосередньо з реалізації норми права та 

правоздатності. Дослідники відзначають, що виникнення процесуальних 

відносин пов’язані з волевиявленням зацікавленої особи шляхом подачі заяви 

(скарги) до суду» [48, с. 59]. Проте зазначене волевиявлення 

і є процесуальним юридичним фактом – дією, яка порушує процес. 

Традиційно правові наслідки настання юридичних фактів 

передбачають основні етапи розвитку правовідносин – виникнення, зміну та 

їх припинення. Є.О. Крашенінніков висловив думку про те, що 

«процесуальні юридичні факти володіють лише однією властивістю – 

зумовлювати виникнення прав, обов’язків, і позбавлені правозмінювальної та 

правоприпинювальної здатності» [229, с. 60]. 

Не зовсім правильно зводити правові наслідки реалізації юридичних 

фактів тільки до трьох основних етапів розвитку правовідносин. У літературі 

зазначено, що «таке трактування не розкриває достатньо ролі юридичних 
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фактів в системі здійснення правових можливостей та належного виконання 

юридичних обов’язків» [120, с. 48]. До юридичних фактів «повинні бути 

віднесені й такі, які спричиняють інші правові наслідки, правовідносини, 

пов’язані з «життям», з дією його внутрішніх механізмів» [13, с. 164]. 

Уважне вивчення характеру правового впливу процесуальних 

юридичних фактів показує, що їх здійснення викликає найрізноманітніші 

наслідки, які передбачають не тільки виникнення, зміну та припинення 

правовідносин. Інакше б з аналізу випадала велика група фактів, які 

виконують інші функції. Багато юридичних фактів забезпечують процес 

нормального функціонування правовідносин. Означену роль виконують такі 

юридичні факти: «присутність сторін на судовому засіданні, роз’яснення 

експерту його прав і обов’язків і т. д. Здійснення таких юридичних фактів, не 

перериваючи нормального ходу судочинства, забезпечує поступальний 

розвиток правовідносин» [177, с. 40]. 

Характерною ознакою процесуальних юридичних фактів Н.А. Чечіна 

називає «послідовність їх виникнення» [411, с. 54]. 

У юридичній літературі стадії правозастосовного процесу розглядають із 

двох позицій. З позицій загальної логічної послідовності будь-якої 

правозастосовної діяльності (переважно в загальній теорії права); з позицій 

функціонального вияву цієї діяльності під час реалізації норм матеріального 

права (такий підхід специфічний для процесуальних наук). У зв’язку з цим 

«варто розрізняти, з одного боку, стадії, що відображають загальнологічну 

послідовність здійснення правозастосовних дій, з іншого – стадії, які відобра-

жають функціональний характер вирішення конкретної справи залежно від її 

особливостей, що є послідовними процесуальними діями, які закріплені 

в різноманітних правозастосовних актах, метою яких є досягнення результату, 

передбаченого застосованою нормою матеріального права» [435, с. 21]. 

Юридичний процес як правову форму діяльності уповноважених 

органів і посадових осіб характеризують визначеність компетенції, функцій 

і повноважень цих суб’єктів. «Одні (органи держави та посадові особи) 
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виконують організаційну функцію, на них покладається відповідальність за 

результат процесу, інші (позивачі, потерпілі, відповідачі, правопорушники та 

інші) мають низку прав і гарантій та можуть розраховувати на охорону їх 

особистості й законних інтересів. Теорія та практика юридичного процесу 

є результатом об’єктивних процесів інтеграції диференційованих знань, що 

відбувається як усередині юриспруденції, так і на стиках її з іншими 

науками» [287, с. 1]. 

Зауважимо, структуру адміністративного процесу утворюють окремі 

провадження. Такі провадження складаються з певних дій та процедур, 

метою яких є розгляд індивідуально-конкретних справ. «Упорядкованість 

певних процесуальних дій у просторі та часі, їх послідовне здійснення 

властиве кожному з адміністративних проваджень і гарантує остаточне 

вирішення тієї чи тієї адміністративної справи» [446, с. 486]. 

Провадження в адміністративному процесі також об’єднані сукупністю 

стадій та етапів. Учасники процесу та суд діють у межах правил Кодексу 

адміністративного судочинства України задля захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-

правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. 

Залежно від волевиявлення сторін адміністративної справи та 

процесуальних дій, які передбачені в межах кожного з проваджень 

адміністративного процесу, сучасні вчені здійснюють розподіл наявних 

стадій на дві основні групи: «1) обов’язкові (конститутивні); 2) необов’язкові 

(факультативні)» [211, с. 56]. 

Однак при цьому зауважимо, що в науковій літературі не вироблено 

єдиного підходу до кількості основних етапів стадії судового розгляду. 

Наприклад, Ю.С. Педько виділяє три етапи: «дослідження доказів, судові 

дебати та нарада суддів щодо винесення судового рішення 

у справі» [296, с. 155–160]; А.В. Руденко – чотири: «вступний (підготовчий), 

безпосередній розгляд справи по суті, завершальний (судові дебати) та 

прийняття судового рішення» [333, с. 100]. 
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До обов’язкових стадій науковці здебільшого відносять: 1) порушення 

справи – в контексті КАС України вона має назву звернення до 

адміністративного суду та відкриття провадження у справі; 2) підготовка 

справи до розгляду – підготовче провадження; 3) судовий розгляд.  

До факультативних стадій зараховують такі: 1) апеляційне; 2) касаційне; 

3) провадження за нововиявленими обставинами; 4) виконавче провадження. 

Незважаючи на загальнотеоретичне значення юридичних фактів, 

в окремих галузях права ця категорія «пристосовується» і набуває особливих, 

специфічних ознак, що зумовлює необхідність урахування визначень 

юридичних фактів, розроблених для галузей права. Наприклад, 

у конституційному праві під юридичними фактами прийнято розглядати 

«певні життєві обставини, з якими норми права пов’язують виникнення, 

припинення чи зміну конституційно-правових відносин» [226, с. 14]. Тобто 

з настанням конкретних явищ, передбачених гіпотезами норм, норми 

реалізуються. «Причому часто такі норми виявляються без юридичних фактів 

і, як результат, без правовідносин. Це цілком стосується правоздатності 

особи або організації, що випливає вже із самого факту народження людини 

або створення організації. Але правоздатність – не правовідносини, а лише їх 

передумова. Це стосується і норм, що забороняють, які здебільшого 

реалізуються за межами конкретних правовідносин» [390, с. 42–43]. 

Основною рисою юридичних фактів, зокрема і в адміністративному 

праві, «є їхня здатність викликати правові наслідки» [447, с. 173]. Ці факти 

кваліфікують як «юридичні, оскільки вони передбачені в адміністративно-

правових нормах (прямо – у гіпотезі, опосередковано – у диспозиції або 

санкції). Як тільки в житті з’являються факти, указані в гіпотезі норми, 

остання починає діяти, у результаті чого адресати в одних випадках 

набувають прав, свобод чи обов’язків, а в інших одержують можливість 

реалізувати свої права, свободи чи обов’язки» [291, с. 161]. 

Юридичні факти в адміністративному судочинстві можна розглядати 

як певні обставини, передбачені в процесуальних нормах, на підставі яких 
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виникають, змінюються чи припиняються адміністративні процесуальні 

відносини. Такими обставинами можуть бути процесуальні дії, спрямовані на 

порушення (відкриття) адміністративної справи; розгляд судової 

адміністративної справи тощо. Наприклад, звернення до суду. Процесуальні 

дії – це реалізація учасниками судового адміністративного процесу своїх 

прав і обов’язків [130, с. 73]. 

«Підставами виникнення та припинення цивільних правовідносин 

є юридичні факти» [140, c. 10], тобто конкретні життєві обставини, з якими 

«норми цивільного законодавства пов’язують настання правових 

наслідків» [401, с. 173–175]. Тому «юридичні факти виступають проміжною 

ланкою» [155, с. 44] між правовою нормою та цивільними правовідносинами. 

Стаття 11 ЦК України закріплює перелік юридичних фактів, які викликають 

цивільні правовідносини (цивільні права й обов’язки): 

Оцінюючи специфіку юридичних фактів за належністю до певної 

сфери, можна визначити, що вони як категорія загальної теорії права 

водночас є підставами виникнення правовідносин приватних (цивільних) чи 

публічних (адміністративних тощо). Інакше кажучи, окремі види юридичних 

фактів більш характерні для приватного, а інші – для публічного права. 

Розглядаючи різновид юридичних фактів за вольовим критерієм як дії-

обставини та події-обставини, дії поділяють на: правомірні (дозволені або не 

заборонені нормами права) і неправомірні (правопорушення або делікти). 

Насамперед це стосується правомірних дій, які розподілені на: юридичні 

акти, юридичні вчинки, юридичні стани. Отже, аналіз підстав виникнення 

правовідносин (юридичних фактів) за наявності в них приватноправових 

і публічно-правових властивостей дозволяє зробити висновок, що їхні 

особливості залежать від того, чи є певні права такими, що належать до 

галузі приватного або публічного права. «Ця обставина повинна 

враховуватися як при удосконаленні концепції правового регулювання, так 

і в процесі правотворчості та застосування норм права» [397, c. 55–57]. 
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Із вищенаведеного випливає висновок, що юридичні факти 

в адміністративному судочинстві – це «конкретні життєві обставини у формі 

дії чи події, з якими норми права пов’язують юридичні наслідки, тобто 

виникнення, зміну чи припинення правовідносин, набуття певних прав 

і обов’язків» [116, с. 516]. 

Ознаки юридичних фактів в адміністративному судочинстві – це 

характерні риси, притаманні юридичному факту, що відмежовують його від  

інших суміжних категорій, надають якісну визначеність в адміністративному 

судочинстві. 

Основними ознаками юридичних фактів є: 1) конкретність та 

індивідуальність. Юридичний факт є унікальним (винятковим, неповторним) 

явищем дійсності, яке існує в певній частині простору, у визначений момент 

часу і зазвичай пов’язане з конкретними суб’єктами (наприклад, факт 

укладення адміністративного договору); 2) соціальна змістовність. Події та 

дії, що не мають значення або зв’язку з соціальною дійсністю, не мають 

юридичного значення; 3) об’єктивований вираз. Почуття, бажання людини не 

є юридичними фактами; 4) зв’язок із правом. Юридичні факти здебільшого 

точно або в загальному вигляді відображені в гіпотезах правових норм; 

5) причиновий зв’язок із правовими наслідками. 

Процесуальні юридичні факти в адміністративному судочинстві – це 

юридичні факти, що забезпечують процесуальну діяльність учасників 

процесу, динамізм процесуальних відносин внаслідок послідовного вчинення 

процесуальних дій його суб’єктами, правильне русло судочинства, 

дотримання процесуальної форми в адміністративних справах. 

 

1.2. Класифікація юридичних фактів 

 

Вагому роль у врегулюванні ситуації, коли чинне законодавство 

недостатньо характеризується колізійністю та правовою невизначеністю, 

відіграють юридичні факти. Важливе значення має проблема чіткого 
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розмежування юридичних фактів, яка вирішується за допомогою 

класифікації [78, с. 230]. 

Слово «класифікація» походить від двох латинських слів «сlаssіs» 

(різновид) і «fасеrе» (робити). У науковій літературі це слово 

використовують щонайменше у двох різних значеннях: як найменування вже 

сформованої системи класифікації і як позначення процесу її створення, 

побудови. Класифікація – це також дія (процес) за значенням дієслова 

«класифікувати». 

Науково обґрунтована класифікація предметів і явищ сприяє 

отриманню нових, більш глибоких знань про них. Дуже точно щодо такого 

аспекту висловився С.B. Познишев: «Класифікація – це перший 

і надзвичайно важливий крок, який повинен зробити дослідник великої та 

різноманітної групи явищ, це прийом вивчення. Класифікація має подвійне 

значення для наукового дослідження: із зовнішнього боку – це прийом, який 

вивчає систему і порядок; з внутрішнього – це прийом, який зумовлює 

повноту та правильність висновків» [302, с. 5]. 

Підставою класифікації може бути основа, яку необхідно обирати 

залежно від мети і завдань. Також існує думка, що класифікації можна 

розділяти на природні та штучні (допоміжні). Перша передбачає можливість 

поділу за класами на основі їх найсуттєвіших ознак. Інша – не виділяє 

сутності об’єктів, а використовується в технічних цілях, може здійснюватися 

для полегшення систематизації певного матеріалу. 

Зазначимо, скільки б не було об’єктів у класифікації, у сукупності вони 

відповідають обсягу явища, яке класифікують. Мова йде про те, щоб для всіх 

груп цієї класифікації обов’язковими ознаками вважалися такі, які 

є визначальними для явища, що є об’єктом класифікації. 

Крім того, класифікація повинна давати чіткі відповіді на питання про 

об’єкти класифікації та їх групи. 

Види об’єктів, які утворилися внаслідок класифікації, повинні взаємно 

виключати один одного, тобто кожен клас, виділений у класифікації, повинен 
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мати чіткі параметри, характерні ознаки, при цьому не допускається 

двозначного тлумачення, має дотримуватися певний порядок за зростанням 

або спаданням видів, класів, розрядів. 

Класифікація має значну евристичну силу. Дозволяє прогнозувати 

наявність не відомих раніше об’єктів або виявити нові зв’язки і залежності 

між уже відомими. Наприклад, класифікація хімічних елементів, здійснена 

Д.І. Менделєєвим. Вона не лише здійснила передбачення існування 

властивостей хімічних елементів, а ще й стала підставою для майбутніх 

досліджень, за допомогою яких поглибились наші уявлення про їх 

природу [28, с. 257]. 

Вважаємо, що під класифікацією юридичних фактів варто розуміти їх 

розподіл на взаємозалежні класи відповідно до найбільш істотних 

і специфічних ознак. Класифікація юридичних фактів у адміністративному 

судочинстві – «розподіл юридичних фактів на взаємозалежні види відповідно 

до найбільш істотних і специфічних ознак» [77, с. 174]. Класифікація 

юридичних фактів наділена розгалуженою системою, адже наявне 

різнопланове значення такої класифікації, а здійснити їх поділ за однією 

ознакою чи властивістю досить складно [86, с. 24]. За допомогою 

класифікації юридичних фактів здійснюється їх поділ на окремі види. 

Указане дозволяє глибше дослідити окремі юридичні факти, їх риси, 

з’ясувати характерні особливості та взаємозв’язок, встановити між ними, 

дозволяє підійти до явищ системно [93, с. 32]. 

Значення класифікації зводиться до того, що вона дозволяє глибше 

пізнати об’єкт дослідження, встановити характерні особливості, 

взаємозв’язок загального й окремого. Загальна класифікація юридичних 

фактів досліджена в правознавстві вже давно і досить ґрунтовно. Вона 

здійснюється за вольовою ознакою. Юридичні факти у цій класифікації 

поділяються за характером зв’язку юридичного факту з волевиявленням 

людини. «Важливість поділу юридичних фактів за ознакою їх 

співвідношення з індивідуальною волею визначається тим, що саме у впливі 
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на волю людини виражається ефективність правової норми» [395, с. 49]. 

«Можлива класифікація і за іншими критеріями, пов’язаними з наявністю чи 

відсутністю певної ознаки (дихотомічне ділення)» [163, с. 40]. 

Повна і всебічна характеристика різних видів юридичних фактів може 

бути досягнута за допомогою їх логічної систематизації, тобто шляхом 

класифікації. 

Критерії класифікації юридичних фактів – це підстави, за якими 

здійснюють розподіл юридичних фактів на взаємозалежні види відповідно до 

найбільш істотних і специфічних ознак. 

Класифікація юридичних фактів за ознакою залежності їх від людської 

волі традиційно визнається «основною класифікацією в теорії юридичних 

фактів» [331, с. 52]. Але ця класифікація не є універсальною. 

Юридичні факти можуть бути розділені за різними класифікаційними 

ознаками (критеріями). Література дозволяє виявити велику кількість 

класифікацій, що мають свій критерій, який використовується для їх 

класифікації. 

Існує думка, що «юридичні факти – збірне поняття, яке означає різно-

манітність усіх наявних життєвих обставин, що зумовлюють певні юридичні 

наслідки. З метою їхньої систематизації для оптимального їх дослідження та 

конкретизації існує майже вичерпна класифікація» [357, с. 239–241]. 

М.М. Агарков писав, що «навіть якби існувала схема всіх чи хоча б 

основних юридичних фактів права і розклали за цією схемою підстави виник-

нення відносин, то все ж таки завдання розробки системи цих підстав не тіль-

ки не було б виконане, але навіть належно не було б поставлене» [2, с. 85–86]. 

Обґрунтованість і доцільність використання методу класифікації щодо 

юридичних фактів підтверджується і при розкритті функцій відповідної 

класифікації. Розгляду цього питання значну увагу приділив В.Б. Ісаков, який 

виділив такі функції класифікації юридичних фактів: «1) класифікація як 

засіб систематизації; 2) пояснювальна функція; 3) евристична функція; 

4) прогностична функція; 5) практична функція» [163, с. 28–29]. 
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Класифікація юридичних фактів є різновидом наукової класифікації, 

тому результативність і ефективність використання класифікації як засобу 

вивчення правових відносин залежить від правильності вибору принципів її 

побудови. Необхідно мати на увазі, що поряд із загальнологічними 

принципами наукової класифікації (класифікація за суттєвими ознаками, 

використання єдиної основи поділу, співвідносності, недопущення 

взаємовиключення членів одного поділу та ін.) у класифікації юридичних 

фактів використовують деякі специфічні принципи. Серед останніх можна 

виділити такі: розгляд юридичного факту в контексті соціальної ситуації, 

врахування складності природи окремих фактів (одночасне поєднання 

об’єктивного та суб’єктивного в одному факті). Особливості юридичних 

фактів як об’єкта наукової класифікації визначають відповідний спосіб 

класифікації. «Для проведення будь-якої класифікації спочатку необхідно 

вибрати певну ознаку, критерій поділу. При порівнянні різних фактів 

з’являється можливість розділити їх за цією ознакою. Різноманітність 

і значна кількість юридичних фактів унеможливлюють всебічну 

характеристику фактів у межах їх поділу за одним критерієм, хоч яким би 

універсальним він не здавався» [356]. «Однак це не означає, що можна 

і необхідно одночасно використовуват два чи більше критерії в одному 

поділі для отримання бажаного результату [227, с. 86]». 

С.Ф. Кечекьян вважав, що класифікація юридичних фактів може 

проводитись: «а) за тими наслідками, які вони спричиняють; б) за якостями 

самих юридичних фактів» [177, с. 172]. На думку В.Б. Ісакова, «сучасну 

структуру класифікаційних досліджень юридичних фактів складають такі 

елементи: 1) класифікація юридичних фактів за «вольовим» критерієм; 

2) допоміжні класифікації; 3) дитохомічні класифікації» [163, с. 30–31]. 

Класифікація тоді доречна і значуща, коли вона підтверджена 

практикою і заснована на фактах. 

С.С. Алексєєв налічує чотири класифікаційні категорії: 

1) наслідки, до яких призводить юридичний факт; 
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2) форма юридичних фактів (позитивні та негативні); 

3) характер дії юридичного факту (факти обмеженого (однократного) 

дії та факти-стану); 

4) характер зв’язку факту з індивідуальною волею осіб (юридичні події 

та юридичні дії). 

У юридичній літературі пропонують усі критерії класифікації 

юридичних фактів поділити на дві основні групи: «загального характеру та 

приватні, які є деталізацією ознак, притаманних окремим групам юридичних 

фактів» [25, с. 12]. За вказаним критерієм поділу юридичних фактів група 

загального характеру має основоположне значення. Поділ юридичних фактів 

за вольовим критерієм можна віднести до загальної групи, хоча таке 

групування можна здійснити лише умовно, оскільки воно залежить від 

конкретних правовідносин, норми права тощо. 

Теорія юридичних фактів й адміністративно-процесуальної науки за 

вольовою ознакою юридичні факти поділяє «на дії та події» [115 с. 127]. 

При описі структури класифікаційних досліджень юридичних фактів 

поняття «допоміжних класифікацій» вводиться невипадково, що підкреслює 

першочергове значення класифікації юридичних фактів за «вольовою» 

ознакою. Уважають, що ця класифікація є головною класифікацією 

юридичних фактів, оскільки найповніше враховує і розкриває їх характерні 

риси та сутність. Звичайно, об’єктом розгляду можуть бути такі риси 

юридичних фактів, які не відображені у вказаному поділі, а розкриті в інших 

класифікаціях. Проте вважають, що всебічно розглянути досліджувані 

особливості юридичних фактів все одно неможливо без визначення місця цих 

фактів у системі «вольової» класифікації та врахування їх «вольової» 

природи. Тому класифікація юридичних фактів залежно від характеру зв’язку 

з індивідуальною волею є «вихідним моментом у визначенні сутності та 

юридичної природи кожного окремого юридичного факту» [227, с. 82]. 

С.С. Алексєєв поділяє всі юридичні факти на юридичні дії та юридичні 

події, ураховуючи зв’язкок фактів з індивідуальною волею [12, с. 167]. 
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С.Ф. Кечекьян при виділенні відповідних груп фактів вважає необхідним 

встановити, «залежать чи не залежать юридичні факти від волі людей, чи 

представляють вони результат їх свідомої діяльності» [177, с. 173]. О.С. Іоффе 

констатує, що події та дії «звичайно відмежовують одні від інших за витоками 

їх походження». Тому, уточнюючи критерії «вольової» класифікації, він 

писав: «Різницю між подіями та діями необхідно вбачати не у витоках їх 

походження, а в характері їх процесу: події мають невольовий характер 

у своєму процесі, незалежно від причин їх виникнення, тоді як дії є вольовими 

не тільки за своєю причиною, але й у своєму процесі» [158, с. 120]. 

Критерій «вольової» класифікації було сформульовано 

О.О. Красавчиковим, який поділяє «юридичні факти на групи залежно від 

«наявності в них прояву волі» [227, с. 82]. 

Е.В. Васьковський розумів під юридичними фактами (fасtа) 

«обставини, які породжують зміни в правах, які можуть бути створені волею 

зацікавлених осіб (наприклад, договір) або відбуватися незалежно від волі 

(наприклад, закінчення терміну)» [41, с. 138]. Тобто вже при визначенні 

юридичних фактів він розмежовував їх за ознакою ставлення до 

людської волі. 

«Вольова» ознака дозволила створити чільну у вітчизняній теорії 

юридичних фактів класифікацію: залежно від прояву волі в юридичних 

фактах проведено основний поділ юридичних фактів на дві великі групи – 

юридичні події та юридичні дії (перший рівень розмежування в рамках цієї 

класифікації). 

Отже, розглянута класифікація, як зазначено вище, залежно від 

наявності прояви волі в юридичних фактах розмежовує всі юридичні факти 

на юридичні події та юридичні дії. 

Юридичні дії передбачають і подальше розмежування складників 

юридичних фактів за тією ж (вольовою) ознакою. 

Ураховуючи те, що юридична дія є єдністю волі та волевиявлення, 

можна говорити про те, що для будь-якої юридичної дії недостатньо лише 
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наявності волі – воля повинна себе реально проявляти. Подальша 

класифікація проводиться залежно від особливостей зовнішнього прояву волі 

або виявлення волі. 

Класифікація юридичних дій на правомірні та неправомірні (залежно 

від відповідності виявів волі нормам права) не може не викликати 

заперечень, оскільки ця класифікація, безумовно, не є досконалою і в деяких 

випадках не дозволяє дати характеристику тим чи тим юридичним діям. 

У літературі тривалий час ведуть дискусію щодо того, чи можна 

розглядати недійсну угоду як правомірну дію (угоду). Аналізуючи правову 

природу недійсних угод, деякі вчені визнають її однією з різновидів угоди, 

відносять недійсність більше до наслідків угоди, ніж до самої угоди. Інші 

вважають, якщо операція недійсна, а тому неправомірна, вона не може бути 

віднесена до числа правомірних дій і, отже, не є угодою. Дехто прямо 

зараховує недійсну угоду до правопорушень. Тривалість і запеклість цієї 

дискусії пояснюють частково розбіжностями у визначенні поняття «угода», 

частково – іншими причинами. 

Критично аналізуючи підрозділ юридичних дій на правомірні та 

неправомірні, М.О. Рожкова вважає більш правильною класифікацію 

юридичних дій на дозволені та недозволені. Ця думка висвітлює не тільки 

термінологічну різницю класифікації, але й сутнісну. 

Класифікація юридичних дій на дозволені й недозволені не нова. Однак 

розмежовуючи юридичні дії на дозволені й недозволені, правознавці 

враховували ознаки спрямованості волі особи на створення юридичних 

наслідків (цю класифікацію використовують і сьогодні для розмежування 

правомірних дій на юридичні акти та юридичні вчинки). Отже, під 

дозволеною дією розуміють таку, яка навмисне спрямована на встановлення, 

зміну або припинення правовідносин; недозволені дії розглядали як дії, що 

відбуваються поза волею діючої особи, але передбачають при цьому 

юридичні наслідки. 
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Варто зазначити, що в деяких сучасних працях подані вказівки на такі 

групи юридичних фактів: недозволені і дозволені дії. Проте вони 

здебільшого використовуються тільки як синоніми відповідно неправомірних 

і правомірних дій. 

М.О. Рожкова поділяє факти на: «1) недозволені дії (тобто дії, щодо 

яких є пряма заборона закону); 2) дозволені дії (дії, щодо яких існує 

загальний дозвіл закону)» [331, с. 70]. 

При нібито подібності з поділом юридичних дій на правомірні та 

неправомірні запропонована класифікація відрізняється. По-перше, вона не 

передбачає вихід за рамки двочленного поділу юридичних дій: розмежування 

їх на дозволені й недозволені охоплює всю сферу правової дійсності, яка 

характеризується наявністю двох протилежностей. По-друге, дозволяє 

додатково характеризувати ці групи: дозволені дії – це дії, які покликані 

породжувати нормальні для цивільного обороту юридичні наслідки 

і вимагають застосування регулятивних норм; недозволені дії – дії, які 

порушують цивільний оборот, викликаючи потребу його відновлення, 

а також створюють загрозу цивільним правам приватних осіб, у результаті 

чого потребують застосування охоронних норм права. 

До недозволених дій можна віднести: зловживання правом; заподіяння 

шкоди; безпідставне збагачення; вчинення нікчемного правочину; 

неправомірна одностороння відмова від виконання договору; створення 

перешкод у здійсненні права власності і т. д. 

Неправомірною дією, безсумнівно, є така дія, здійснення якої 

безпосередньо заборонена законом. «Протиправність – це властивість, що 

визначає суть недозволених дій і створює передумови для покладання на 

особу, яка вчинила таку дію, відповідальності» [37, с. 86]. 

«Поняття заборонені правом», – писав І.С. Самощенко, – дуже точно 

виражає зміст ознаки протиправності. Протиправні ті діяння, які відступають 

від належної поведінки. Вимога держави певної поведінки є одночасно 

і забороною поведінки, яка є неналежною. Заборона діяння того чи того роду 
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діяльності здійснюється державою шляхом встановлення юридичних санкцій 

на випадок їх вчинення. Тому можна стверджувати, що протиправні ті 

діяння, які заборонені державою під страхом настання наслідків, 

передбачених правовими санкціями» [338, с. 76–77]. Цілком підтримуючи 

зазначену позицію щодо цього питання, погоджуємося з думкою 

В.П. Шахматова, який, погоджуючись із правильністю викладених 

міркувань, підкреслював, що «санкція не містить заборони, а встановлює 

юридичні наслідки порушення заборони (санкцію застосовується, оскільки 

дія протиправна)» [441, с. 312]. 

Крім того, не можна не підкреслити, що поняття «протиріччя закону» 

набагато вужче, ніж поняття «невідповідність закону»: не всяка 

невідповідність закону може бути визнана протиправною. Таку позицію 

підтримував В.П. Шахматов, який вважав, що «поняття «протиріччя закону» 

має трактуватися вужче, ніж поняття «невідповідність закону»» [244, с. 335]. 

О.Е. Лейст писав про те, що «в тих випадках, коли правова норма встановлює 

певний порядок, але не містить заборони ухилятися від нього (наприклад, 

при визначенні форми договору чи реквізитів позовної заяви), не може бути 

й мови про протиправні дії» [244, с. 55–56]. 

Отже, юридичні дії, що мають деякі не заборонені нормою права 

невідповідності, не будуть розглядатися як протиправні і тому не можуть 

бути віднесені до недозволених дій. 

Під дозволеними діями варто розуміти дії, щодо яких існує загальний 

дозвіл закону, тобто в чинному законодавстві відсутня пряма заборона на їх 

вчинення. До переліку дозволених дій можна віднести такі: укладення угоди; 

видання акта державним органом або органом місцевого самоврядування; 

проведення публічних торгів; державна реєстрація юридичних осіб; 

винесення рішення органом юридичної особи; випуск цінних паперів і т. д. 

За допомогою дій суб’єкти процесуальних відносин 

в адміністративному судочинстві здійснюють свої процесуальні права 
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і виконують обов’язки. Процесуальні дії є результатом вольової поведінки 

суб’єктів процесуального права. 

На думку Е.Ф. Демського, процесуальні дії – це спосіб реалізації 

учасниками судового процесу їхніх прав і обов’язків. У матеріальних право-

відносинах юридичними фактами виступають лише дії. Вони виступають 

засобом реалізації прав і обов’язків. Бездіяльність і події не викликають 

настання певних процесуальних наслідків незважаючи на те, що інколи 

можуть бути підставою для вчинення процесуальних дій» [140 с. 73–74]. 

Юридичні факти-дії – найбільш значущий для буття права вид 

юридичних фактів. Заради них здійснюють усе правове регулювання. 

Особливим різновидом дій визнають «факти-стани – тривалі дії (наприклад, 

перебування в шлюбі, стан громадянства)» [273, с. 312]. 

Через вольову поведінку людей юридичні норми здійснюють влив на 

суспільні відносини. За допомогою правового регулювання можна 

домогтися або скорочення кількості дій, які не відповідають інтересам 

суспільства, або, навпаки, збільшення переліку дій, що відповідають 

соціально-класовим інтересам. «Вольова ж поведінка людей лише тоді може 

бути предметом правового регулювання, коли вона в певний спосіб 

стикається з напрямком руху правовідносин, тобто виступає у вигляді 

юридичних фактів-дій» [158, с. 168]. 

Як уже зазначали, процесуальні дії поділяють на правомірні та 

неправомірні. Правомірні дії є результатом здійснення процесуальних прав 

і виконання обов’язків. Правомірні дії відповідають імперативним нормам, 

у них виражена правомірна поведінка. 

Окремим видом правомірних дій є індивідуальні правові акти, які 

мають відношення до конкретного адресата. У результаті прийняття таких 

актів адміністративно-правові відносини виникають, змінюються та 

припиняються. Для прикладу, наказ про про прийняття на роботу має 

наслідком виникнення службових відносин, врегульованих нормами 

адміністративного права [291, с. 176]. 
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Неправомірні дії порушують приписи адміністративно-правових норм. 

«Для сфери публічної адміністрації найбільш характерним видом 

неправомірних дій є різні правопорушення. Вони передбачають виникнення 

адміністративно-деліктних відносин» [113, с. 190]. «Юридичним фактом цієї 

категорії може бути неправомірна бездіяльність, тобто невчинення дій 

у випадках, коли адміністративно-правова норма зобов’язує до їх 

вчинення» [130, с. 163]. «Прикладом неправомірних дій у сфері кримі-

нального права є незаконне заволодіння транспортним засобом» [204, с. 85] 

Неправомірні процесуальні дії (або бездіяльність) є порушенням норм 

процесуального права. Неправомірні процесуальні дії порушують чиїсь 

процесуальні права, передбачають невиконання обов’язків. 

Суттєву теоретичну та практичну роль відіграє систематизація 

неправомірних дій. Можна виділити такі основні класифікації: за 

суб’єктами (дії індивідів, організацій); ступенем суспільної небезпеки 

(проступки, злочини); за об’єктами (злочини проти особистості, злочини 

у сфері економіки, злочини проти суспільної безпеки і суспільного порядку 

тощо.); за формою вини (умисні, необережні); за галузями права 

(кримінальні, адміністративні, цивільні, трудові тощо.); за мотивами 

(корисливі та ін.). З подальшим вивченням таких класифікацій виникають 

нові додаткові диференціації неправомірних дій. Так, для прикладу 

з розвитком міжнародного публічного права почали виникати неправомірні 

дії держав [116, с. 56]. 

У юридичній літературі проблема співвідношення волі та 

волевиявлення досліджують однобічно. Значно більше уваги їй приділяють 

при розгляді неправомірних дій, особливо у сфері кримінального права 

в межах розкриття категорії вини. «У цивільному праві єдиного погляду на 

цю проблему не існує: волю та її прояв зазвичай або не розділя-

ють» [53, с. 51] (тобто волю ототожнюють з її зовнішнім виявленням), або 

«волю взагалі розглядають як окремий юридичний факт» [356, с. 141]. 
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Здебільшого ці питання обговорюють при встановленні причин 

недійсності угод. 

Усі неправомірні юридичні факти розподіляють досить умовно, але 

можна розмежувати за критерієм ступеня суспільної безпеки на дві групи: 

факти – дії, що не відповідають нормам права і не спричиняють виникнення 

охоронних правовідносин та факти – правопорушення, які є підставами для 

притягнення особи до відповідальності. Під відповідальністю розуміють саме 

юридичну відповідальність, яка «як певне соціальне явище можлива лише за 

умови регулювання поведінки за допомогою правових норм» [339, с. 30] та 

«є державним примусом до виконання вимог права, правовідносин, кожна зі 

сторін яких зобов’язана відповідати за свої вчинки перед іншою стороною, 

державою та суспільством» [436, с. 296]. «Факти порушень, на жаль, сьогодні 

фіксують і при вирішенні питань соціального забезпечення громадян, 

і питань забезпечення безпечних умов життя тощо» [205, с. 107]. 

Отже, оцінка небезпеки протиправних дій суб’єктів державою 

відображена у встановленні чи відсутності конкретної юридичної 

відповідальності за вчинення протиправних дій. Там, де такі дії суттєво не 

впливають на інтереси, завдання та потреби сторін правовідносин 

і суспільства, держава не втручається у свободу суб’єкта, надає його діям 

лише моральну негативну оцінку шляхом формулювання в нормах права 

належної моделі поведінки. Там, де суб’єкт вільно використовує можливість 

вибору, свідомо віддає перевагу такій лінії поведінки, яка виходить за межі 

наданої правом свободи, застосовується відповідальність. У цьому випадку 

«необхідність державного порядку й організованості – передумова 

юридичної відповідальності» [44, с. 13]. 

У правовій літературі класифікація правомірних дій як юридичних 

фактів запропонована М.М. Агарковим у 1946 році [394, с. 51–52]. Вона 

побудована на визначенні конкретного елемента правомірної дії, з яким 

пов’язано настання юридичних наслідків. У якості таких елементів 

розглядались спрямованість волі, власне факт дії та її результат. Відповідно 
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всі юридичні факти були поділені на три групи: «1) дії, спрямовані на 

виникнення, зміну чи припинення правовідносин (угоди); 2) дії, що 

констатують певні факти, які мають юридичне значення, незалежно від того, 

чи спрямовані ці дії на ті наслідки, які з ними пов’язує закон (юридичні 

вчинки); 3) дії, які утворюють передбачений законом об’єктивований 

результат, що має господарське або культурне значення [394, с. 51–52]. 

Метою такої класифікації було дати відповідь на питання, з чим пов’язане 

настання правових наслідків при відсутності в дії відповідної вольової 

направленості: з самим фактом дії чи з її результатом. 

З опертям на правові традиції М.М. Агаркова, С.С. Алексеєв 

класифікує правомірні дії на три основні групи: «а) індивідуальні акти; 

б) юридичні вчинки; в) результативні дії» [411, с. 169]. Юридичні вчинки він 

розкриває як дії, з якими норми права пов’язують юридичні наслідки у звязку 

з фактом вольової дії. Під результативними діями вчений розглядає дії, 

з якими норми права пов’язують правові наслідки у звʼязку із здобуттям 

практичного результату, який виражається в об’єктивованій формі. Основну 

роль С.С. Алексєєв віддає класифікації за індивідуальними актами. Він їх 

поділяє за галузями права [411, с. 169]. 

Над виробленням класифікації правомірних юридичних фактів 

працював і М.Г. Александров. На його думку, «необхідно розрізняти два 

види правомірних дій: акти та вчинки з об’єктивно юридично значимим 

результатом» [274, с. 168]. 

С.Ф. Кечекьян висловив думку, що «можливо, зручніше було б 

зупинитися на більш короткому найменуванні цього роду правомірних дій –

»результативні дії», пам’ятаючи при цьому про умовність цього терміна, як 

і будь-якої термінології взагалі» [177, с. 176]. Усі правомірні дії 

С.Ф. Кечекьян поділяв на юридичні акти (волевиявлення, спрямоване на 

встановлення, зміну та припинення правовідносин) і результативні дії (дії, які 

породжують виникнення, зміну чи припинення правовідносин незалежно від 

того, чи були ці правомірні дії спрямовані на такі наслідки, чи ні). 
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На думку О.В. Баринова, «у певних випадках у трудових відносинах 

результативні дії та юридичні акти є одним і тим самим юридичним фактом. 

Вони здійснюються для того, щоб викликати передбачені законом наслідки, 

а настання цих наслідків пов’язане з певним результатом діяльності 

працівника» [26, с. 58]. О.В. Баринов розглядає досягнення працівником 

конкретних показників та умов преміювання (перевиконання плану, 

виробництво продукції зі знаком якості і т. ін.). 

О.О. Красавчиков розподіляв правомірні дії за моментом направленості 

волі на юридичні наслідки, виділяючи юридичні акти та юридичні 

вчинки [227, с. 152–159]. Юридичні акти дослідник поділяв за суб’єктами 

правових відносин на адміністративні, цивільно-правові, сімейно-правові та 

судові акти. Критикуючи відповідну класифікацію М.М. Агаркова, 

О.О. Красавчиков вважав, що в ній одночасно застосовані два критерії поділу 

– спрямованість дій та результати цих дій. Поняття «юридичного вчинку» 

О.О. Красавчиков поширив на всі правомірні юридичні дії, що не 

є юридичними актами. М.М. Агарков під юридичними вчинками розумів 

«такі правомірні дії, які спрямовані на визнання яких-небудь фактів чи 

повідомлення про факти минулі, теперішні, чи обставини, які будуть 

зреалізовані в майбутньому і які передбачають юридичні наслідки незалежно 

від того, чи були вказані дії спрямовані на ці наслідки, чи ні» [395, с. 51–52]. 

Також за вольовою ознакою правомірні процесуальні дії розподілено 

на юридичні (процесуальні) акти та процесуальні вчинки. Юридичними чи 

процесуальними актами є вольові дії суб’єктів, що мають спрямованість на 

певні правові наслідки. Особа, яка вчиняє відповідну процесуальну дію, 

очікує настання певного результату. До процесуальних актів відносять 

більшість процесуальних дій, наприклад, пред’явлення позову, подання 

касаційної скарги, відмова від позову та ін. 

Процесуальний (юридичний) вчинок є такою поведінкою суб’єкта 

процесуального права, яка породжує певні правові наслідки незалежно від 

усвідомлення їх правового значення, бажання їх настання. 
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Ураховуючи зв’язок дій, у яких виражений юридичний вчинок, за 

об’єктом суб’єктивного права О.О. Красавчиков розрізняє два основних 

види таких вчинків: матеріальні (вплив на об’єкт виступає як результат дії) 

та нематеріальні вчинки (дія, що є змістом вчинку, безпосередньо не 

впливає на об’єкт). 

Іноді в межах правомірних дій виокремлюють результативну  

дію [177, с. 176] – дію, з настанням якої норми права пов’язують юридичні 

наслідки залежно від досягнення нею відомого практичного результату, 

вираженого в об’єктивній формі. Наприклад, оскільки суб’єктом трудової 

творчої діяльності є дієздатна особа, ця діяльність має відому спрямованість 

на юридичний результат. Але норми права пов’язують правові наслідки не 

з вольовою спрямованістю і навіть не з самим фактом діяльності, а саме 

з результатом праці. 

Другим різновидом процесуальних юридичних фактів виступають 

події, тобто такі, що не залежать від волі людей, явища навколишньої 

дійсності (смерть чи народження людини). 

Варто зазначити, що життя людини інколи залежить від явищ 

стихійного характеру. Такі обставини відображаються шляхом передбачення 

в законодавстві юридичних фактів-подій, які як і будь-які інші юридичні 

факти викликають виникнення, зміну прав і обов’язків, припиняють 

правовідносини» [227, с. 50; 377, с. 3]. 

Юридичні факти-події – це здебільшого природні явища. Навіть якщо 

вони так чи інакше викликані волею людини (підпал, вбивство), то юридичні 

норми в рамках таких правовідносин пов’язують правові наслідки не зі 

згаданими неправомірними діями, а з подальшим процесом розвитку їх 

результатів. Зокрема, «які б не були причини смерті (природні причини, 

вбивство, самогубство), вона є об’єктивним процесом згасання життєвих 

функцій в організмі людини і в цій якості не залежить від його волі» 

[252, с. 34–35; 262, с. 31]. У розглянутих випадках значення юридичного 

факту надають саме смерті, а не вбивству, пожежі, а не підпалу [227, с. 165]. 
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За ознакою взаємозв’язку з діяльністю людини події поділяють на дві 

групи: абсолютні та відносні. Абсолютні події не можуть залежати від волі 

людини, наприклад, землетрус, повінь можуть спричинити неявку особи, яка 

бере участь у справі, свідка в судове засідання. Походження відносних подій 

пов’язані з діяльністю особи, але їх правові наслідки перебувають незалежно 

від обставин, що зумовили їх появу. До них можна віднести, наприклад, 

проходження військової служби в збройних силах України, тривале службове 

відрядження, котрі породжують правові наслідки (визнання поважною 

причину неявки в судове засідання, відкладення розгляду справи чи 

оголошення перерви тощо). 

Класифікацію фактів-подій можна здійснювати за такими ознаками: за 

характером наслідків, що наступили – на зворотні та незворотні події тощо, 

за походженням – природні (стихійні) та залежні у своєму походженні від 

людини; за тривалістю у часі – моментальні (події) і тривалі в часі (процеси); 

залежно від повторюваності події – унікальні та повторювані (періодичні); за 

кількістю учасників – персональні, колективні, масові; останні – на події 

з визначеною і з невизначеною кількістю осіб, які беруть у них участь;. 

«Діяльність людини та суспільства відбувається у просторі і часі. Часова 

тривалість – найважливіша характеристика соціальних явищ і процесів. Через 

це строки – досить розповсюджена категорія юридичних фактів» [259, с. 54]. 

Особливістю строку є визначеність його початкового та кінцевого 

моментів. Початок обрахунку строку залежить від передбачених у законі 

юридичних фактів (як правило це момент, коли особа дізналася чи повинна 

була дізнатися про порушення свого права). Завершення строку визначається 

закінченням одиниць часу. Елементом строку є відрізок, масштаб часу. 

Узагальненими еталонами є рік, місяць, тиждень, день, година  

тощо [227, с. 71–80, 159–161]. 

Окрім класифікації юридичних фактів за вольовою ознакою, існує 

багато класифікацій, заснованих на інших критеріях. Р.О. Халфіна вказувала, 

що «поділ юридичних фактів, окрім як за вольовою ознакою, умовний 
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і, мабуть, не заслуговує на увагу» [395, с. 287]. Таке твердження сумнівне, 

адже класифікація юридичних фактів за іншими ознаками дозволяє глибше 

розкрити їхні відмінні ознаки. 

Набула поширення і класифікація юридичних фактів за характером 

впливу [357, с. 62]. 

Розглядаючи характер дії, під ним зазвичай розуміють такий критерій 

як однократність або тривалість дії юридичних фактів, що передбачає їх 

розподіл на факти обмеженої (однократної) дії та факти-стану (факти, що 

тривають). 

Особливістю фактів обмеженої (або одноразової) дії є те, що вони 

викликають юридичні наслідки в кожному конкретному випадку в результаті 

одноразової дії. Наприклад, укладення договору, заподіяння шкоди і т. д. 

Ураховуючи зазначену особливість їх дії, варто погодитися з науковою 

думкою про те, що більш точним було б називати розглянуту групу 

юридичних фактів як «факти однократної дії», уникаючи в такий спосіб 

використання слова «обмеженої». Це пояснюють тим, що «останнє поняття 

наштовхує на думку про обмеженість самих наслідків, які ці факти 

викликають» [24, с. 76], хоча юридичні факти, що становлять аналізовану 

групу, викликають зовсім не обмежені наслідки. Наслідки, породжувані цими 

фактами, мають широкий спектр: від виникнення правовідносин (укладення 

договору) до їх припинення (знищення майна). Крім того, згадка про 

однократність дії юридичного факту цієї групи дозволяє чіткіше визначити 

його різницю від групи фактів-станів. 

І тут необхідно відзначити, що, на відміну від загальновизнаної групи 

фактів однократної дії, місце фактів-станів (триваючих фактів) в системі 

юридичних фактів не є однозначним. Крім того, питання про класифікацію 

фактів-станів – одне з найбільш дискусійних. 

Найбільшого поширення, мабуть, набула ідея про виділення станів 

у межах класифікації за «вольовою» ознакою, де їм було визначено місце 

особливої ланки поруч з подіями і діями [358, с. 31]. Стани визначали як 
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відносно стабільні обставини, які існують тривалий час, викликаючи 

безперервно або періодично певні юридичні наслідки. 

Інша група правознавців висловлювала думку про те, що стан як 

тривалий процес є передумовою правовідносин, але його не можна 

розглядати як юридичний факт, при цьому робили висновок про те, що 

юридичним фактом є не стан сам собою, а ті зміни, яких він зазнає 

(виникнення або припинення). З подальших міркувань прихильників цієї 

позиції випливало, що «якщо і відносити стан до системи юридичних фактів, 

то «цілком очевидно, що не можна класифікувати юридичні факти на дії, 

події та стани. Дії відрізняються від подій тим, що перші залежать від 

людської волі, а другі – ні; стани ж відрізняються від дій і подій своїм 

тривалим характером, тобто за зовсім іншою ознакою» [177, с. 174, 288]. 

Останнє зауваження досить цінне, особливо з урахуванням того, що 

навіть і прихильники виділення станів як особливої ланки в класифікації за 

«вольовою» ознакою визнавали, що стани можуть мати як вольовий характер 

(властивий діям), так і невольовий характер (властивий подіям). Саме тут 

виникає проблема «сполучення» групи станів з діями і подіями, яку можна 

проілюструвати прикладами. 

Наприклад, непрацездатність через захворювання традиційно 

розглядають як подію (юридичний факт, що не залежить від волі людини). 

У тому випадку, якщо вона триває один день, чи можна з урахуванням цього 

визначення розглядати її як стан? Мабуть, зважаючи на обмеженість часу 

щодо її існування, віднести її до групи станів (тривалих фактів) досить 

проблематично, але можна визнати її фактом однократної дії. Але якщо 

тимчасова непрацездатність «затягується», то вона переходить з групи фактів 

однократної дії до групи фактів-станів. Отже, один і той самий юридичний 

факт «мігрував» у межах «вольової» класифікації залежно від тривалості 

впливу – іншого критерію, ніж наявність волі. 

Проілюструвати можна і на прикладі зіставлення звичайного цивільно-

правового договору з так званим генеральним договором. «Перший договір 
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зумовлює «одноразове» виникнення зобов’язання. Другий (що триває) 

договір передбачає укладення на його підставі та на виконанні низки 

однотипних договорів, тобто виступає тим самим фактом-станом (фактом, 

що триває), який існує певний час і в поєднанні з іншими юридичними 

фактами періодично сприяє виникненню нових юридичних 

наслідків [357, с. 66]. Термін «адміністративний договір» останнім часом 

широко вживаний, хоча в нормативних джерелах ним не 

послуговуються» [210, с. 83]. 

Зазначене дозволяє погодитися з тим, що в «ролі» стану можуть 

виступати дії та події. Крім того, факти-стани «є або повторюваними діями, 

або подіями, що тривають. Нічого іншого факти-стани не можуть 

передбачати» [24, с. 74]. І в цих умовах підтримки, безумовно, заслуговує 

висновок С.С. Алексєєва про «необхідність розглядати стан як ланку 

в особливій (самостійній) класифікації юридичних фактів за характером дії, 

але не в межах класифікації за «вольовою» ознакою, що передбачає 

розмежування юридичних фактів на події та дії» [227, с. 157, 160]. 

Будь-які правовідносини (як довготривалі, так і короткочасні) можуть 

функціонувати тільки як одна з передумов (загальних передумов) настання 

юридичних наслідків. І не тільки помилковими, але й шкідливими для теорії 

права є твердження про необхідність віднесення правовідносин до переліку 

юридичних фактів, а також пропозиції про виділення «фактів-

правовідносин», які «є похідними юридичними фактами, вторинними щодо 

певних груп обставин» [163, с. 36–37]. 

Отже, класифікація юридичних фактів за характером впливу допускає 

зарахування таких, які збігаються за змістом юридичних фактів у різних 

групах. Тобто залежно від тривалості свого впливу аналогічні життєві 

обставини можуть набувати «різного звучання»: у результаті аналогічні 

юридичні факти викликають різні юридичні наслідки залежно від того 

значення, яке надається тривалості його впливу у відповідній нормі права. 
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За формою прояву юридичні факти класифікують «на позитивні та 

негативні» [357, с. 59]. 

Для цієї класифікації використовують такий критерій за формою 

прояву юридичних фактів. Крім того, враховують спосіб зв’язку права 

з явищем дійсності як основу цієї класифікації. Тобто, при вказівці на те, що 

право може пов’язувати виникнення наслідків як з існуванням певного явища 

(обставини), так і з його відсутністю, стверджують, що в першому випадку 

юридичний факт буде позитивним, у другому – негативним. 

Розглянута класифікація, безперечно, представляє чималий 

теоретичний інтерес, однак вона є не класифікацією юридичних фактів 

(реальних життєвих обставин), і навіть не правових моделей обставин, 

а поділом норм права залежно від способу їх вираження. Ураховуючи це, 

варто підтримати висновок Н.В. Зерніна, який пише: «Не мають права на 

самостійне існування так звані негативні юридичні факти, оскільки правові 

наслідки не можна зв’язувати з тим, чого немає. Факт – це явище, яке 

настало. Ілюзію негативних фактів створює своєрідний техніко-юридичний 

прийом» [152, с. 14]. 

Під умовним терміном «позитивний юридичний факт» потрібно 

розуміти правову модель обставини, з настанням якої норми права 

пов’язують певні наслідки. «Позитивні юридичні факти» – це більшість 

закріплених у нормах права моделей обставин, до яких можна віднести 

публічні акти, явища стихійного характеру, заподіяння шкоди, факти 

виконання зобов’язання і т. ін.: з їх настанням або вчиненням норма права 

пов’язує виникнення будь-яких наслідків. 

Розгляд «негативних юридичних фактів» можна, ймовірно, почати 

з аналізу думки Р.О. Халфіної, яка писала: «Те, що С.С. Алексєєв називає 

негативними фактами, є насправді обставинами, що перешкоджають тому, 

щоб певна інша обставина могла виступити як юридичний факт. Тому немає 

підстав ці перешкоди розглядати як юридичний факт, хоча б 

і негативний» [395, с. 287]. 



86 

Отже, аналізуючи «негативні юридичні фактах», під цим терміном 

розуміють відсутність певної обставини, яку норма права розглядає як 

обов’язкову умову для настання певних наслідків. Тобто норма права 

пов’язує наслідки з наявністю правової моделі обставин, але за умови 

обов’язкової відсутності іншої обставини). 

Отже, відсутній не сам «негативний юридичний факт, а та обставина, 

що становить його зміст» [227, с. 92]. 

Позитивний юридичний факт є нормальною правовою моделлю 

обставини, зазвичай встановлюється гіпотезою норми права. А негативний 

юридичний факт – це передбачена нормою права вимога до настання 

обставини, вимога, дотримання якої необхідне для настання юридичного 

факту і виникнення з нього юридичних наслідків. У цих умовах відсутність 

обставин, які складають зміст «негативного факту», буде входити до складу 

юридичного факту. 

Ураховано й інші ознаки при класифікації юридичних фактів, зокрема 

за характером юридичних наслідків їх поділяють на правоутворювальні, 

правозмінювальні, правоприпинювальні. 

У юридичній літературі неодноразово підкреслювали, що класифікація 

юридичних фактів залежно від правових наслідків, які вони викликають, «не 

викликає труднощів, але і не має великого практичного 

значення» [177, с. 172]. Така класифікація «у теоретичному відношенні 

дозволяє розкрити конкретну функцію відповідного факту в механізмі 

правового регулювання, а у практичному – його значення для настання тих 

чи інших правових наслідків» [158, с. 176]. 

Традиційно за цією класифікацією проводять поділ юридичних фактів 

на три групи: правовстановлювальні, правозмінювальні та 

правоприпинювальні. Однак критерій такого поділу в юридичній літературі 

формулюють по-різному і відповідно неоднаково характеризують факти 

окремих класифікаційних груп. Наприклад, С.Ф. Кечекьян, класифікуючи 

юридичні факти за наслідками, які вони викликають, розрізняє «факти, що 
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встановлюють правовідносини, факти, що змінюють правовідносини, та 

факти, що припиняють правовідносини» [177, с. 172]. 

О.О. Красавчиков, розмежовуючи факти за юридичними наслідками 

відповідно до стадій руху правовідносин, виділяє групи фактів, з якими 

«норми права пов’язують відповідно виникнення, зміну чи припинення 

конкретного права певної особи» [227, с. 88–90]. 

Юридичні факти за наслідками їх настання поділяють на 

правовстановлювальні, правозмінювальні та правоприпинювальні. 

До правовстановлювальних юридичних фактів зараховують ті з них, які 

спричиняють виникнення правовідносин. До них відносять угоди та 

договори, заподіяння шкоди, акти управління тощо. Правозмінювальні 

юридичні факти викликають зміну вже наявних правовідносин: зміни 

виявляються в суб’єктному складі або змісті правовідносин, які 

відбуваються, тоді як правовідносини в цілому зберігаються (угода про зміну 

умов, сторони адміністративного договору). На відміну від попередніх 

(правостворювальних) юридичних фактів, які шляхом установлення прав 

і обов’язків викликають правовідносини, правозмінювальні юридичні факти 

не є підставою для виникнення нових правовідносин, вони лише вносять 

корективи до змісту уже наявних правовідносин, але самі правовідносини від 

цього не перетворюються на якийсь інший вид правових відносин. 

Правоприпинювальними називають такі юридичні факти, які викликають 

припинення правовідносин у цілому. До цього різновиду юридичних фактів 

відносять, наприклад, виконання покладеного обов’язку, смерть особи, 

злиття боржника і кредитора в одній особі, розірвання договору тощо. 

У літературі існує думка про те, що класифікація юридичних фактів на 

правовстановлювальні, правозмінювальні та правоприпинювальні 

є умовною, оскільки в різних ситуаціях одні й ті самі юридичні факти можуть 

виступати як у ролі фактів правовстановлювальних, так і в ролі 

правозмінювальних чи правоприпинювальних [24, с. 71]. 
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О.О. Красавчиков зазначає що, при розгляді одних і тих самих 

правовідносин «з боку прав і обов’язків двох і більше суб’єктів 

правовідносини можуть одночасно виникати для одного, припинятися для 

іншого та змінюватися для третього» [227, с. 77]. Межа між ланками цієї 

класифікації настільки розмита, що вченим інколи важко віднести 

юридичний факт до тієї чи тієї групи. 

Опираючись на вищезазначене, не можна залишити поза увагою 

(і ведеться дискусія щодо існування, крім правовстановлювальних, 

правозмінювальних і правоприпинянювальних юридичних фактів) ще однієї 

групи. Прихильники її виділення (В.М. Гордон, А.Ф. Клейнман, 

В.О. Рясенцев) називають цю групу «правоперешкоджувальні факти», як 

приклад наводять удавані угоди. 

Противники виділення групи «правоперешкоджувальних фактів» 

(С.Ф. Кечекьян) висловлює зауваження про те, що визначення юридичного 

факту як факту, з яким норма пов’язує настання юридичних наслідків, 

мабуть, не допускає віднесення до них таких обставин, які не передбачають 

правових наслідків. 

О.О. Красавчиков заперечує проти виділення право-

перешкоджувальних фактів в окрему категорію, вказуючи, що 

«правоприпинювальне значення таких юридичних фактів є «зворотним 

боком» правостворювальних фактів» [227, с. 90]. 

На думку В.Б. Ісакова правоперешкоджувальні елементи складу, як 

і правовстановлювальні, є юридичними фактами. 

Розмежування двох форм юридичних фактів (позитивної та негативної) 

і двох функцій (правовстановлювальної та правоперешкоджувальної) дає 

можливість виявити особливості функціонування елементів фактичного 

складу. У юридичній літературі зазначено, що повністю розмежувати 

негативні та позитивні факти неможливо, «негативна ознака завжди може 

бути замінена позитивним доповненням до неї» [232]. Наприклад, такий 

юридичний факт як відсутність психічної хвороби можна розглядати як 
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наявність психічного здоров’я. Утрати інформації при цьому не відбувається. 

З іншого боку, функції юридичного факту в складі також непостійні: якщо 

наявність юридичного факту є правовстановлювальною обставиною, то його 

відсутність – правоперешкоджувальною. Отже, «функція і форма факту 

мінливі та не підлягають однозначній характеристиці» [163, с. 70]. 

Чітка однозначна й остаточна класифікація юридичних фактів на 

правовстановлювальні, правозмінювальні, правоприпинювальні та 

правоперешкоджувальні неможлива, не може бути всеохоплюючим засобом 

систематизації юридичних фактів. 

Проте, безумовно, не можна заперечувати, що юридичні факти, 

взаємодіючи між собою, передбачають: по-перше, в одних випадках 

утворення прав і обов’язків, по-друге, припинення прав і обов’язків; по-

третє, перешкоджають настанню інших юридичних фактів; по-четверте, 

змінюють права та обов’язки. Мова може йти і про виконання юридичними 

фактами різноманітних динамічних функцій, тобто впливів юридичних 

фактів один на одного і на правовідносини. 

Юридичні факти можуть не тільки впливати на рух правовідносин 

(сприяти їхньому виникненню, зміні або припиненню), але й викликати інші 

наслідки. Це наслідки прояву громадянської правосуб’єктності та здійснення 

дій щодо захисту порушених чи оскаржених суб’єктивних прав. 

З урахуванням цього залежно від юридичних наслідків юридичні факти 

можуть поділятися на: правовпливальні (як правило, їх називають 

правостворювальні, але ця назва не зовсім точно відображає їх суть); 

правопозитивні (вони не впливають на рух правовідносини, але 

передбачають юридичні наслідки, які «не байдужі» праву). Групи 

правопозитивних юридичних фактів у літературі майже не досліджували. 

Щоб створити орієнтир, М.О. Рожкова зазначає, що до цих груп відносять «ті 

юридичні факти, які викликають передбачені нормою права юридичні 

наслідки, не впливаючи при цьому на рух цивільних правовідносин. 

Це і пред’явлення позовної вимоги, і заперечень» [330, с. 202]. 



90 

В.В. Ярков серед підстав класифікації юридичних фактів виділяв такі: 

«за значенням у розвитку процесуальних правовідносин, за стадіями процесу, 

за формою прояву, за характером (часу) дії, за характером фіксації, за 

ступенем конкретизації, за ступенем взаємозв’язку, за галузевим походжен-

ням, за суб’єктом, за способом вчинення, вираження, за місцем у механізмі 

виникнення і розвитку процесуальних правовідносин, за ступенем 

узгодження в них волі суб’єктів, за умовами здійснення…» [177, с. 85–94]. 

Він вважає, що за значенням у розвитку процесуальних правовідносин 

юридичні факти класифікують на головні та «вузлові», що визначають 

виникнення процесуального відношення у відповідній стадії процесу 

і можливість здійснення інших процесуальних юридичних фактів-дій. До них 

відносять подання позову, скарги чи заяви тощо. Сюди належать і судові 

рішення. Саме вузлові юридичні факти визначають виникнення та рух 

процесуальних відносини за стадіями судочинства. Поява інших 

процесуальних юридичних фактів можлива тільки після появи вузлових. 

У цьому сенсі вони залежать від них. 

За стадіями процесу юридичні факти поділяють на юридичні факти, що 

діють на стадії провадження в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, 

на стадії провадження за нововиявленими обставинами, у виконавчому 

провадженні. Процесуальні юридичні факти у кожній зі стадій мають певну 

специфіку. Будь-яка тадія процесу є певним закінченим праваозастосовним 

циклом, що передбачає діяльність із застосування права, підготовки та 

здійснення правозастосовного акта (дії). Тому процесуальні юридичні факти 

мають певні особливості, які мають наслідком виникнення відповідного 

циклу і розвиток процесуальних відносин. Наприклад, певними 

особливостями відзначаються судові акти, які припиняють процесуальне 

відношення у відповідному циклі. Провадження в суді першої інстанції 

закінчується за загальним правилом судовим рішенням. 

За настанням наслідків юридичних фактів вони поділяються на такі, які 

викликають визначений правовий наслідок (наприклад, пред’явлення позову 
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тягне за собою необхідність розгляду для судді питання про відкриття 

провадження у справі, наявність ухвали суду про судове доручення – 

обов’язок іншого суду виконати його), і юридичні факти, що викликають 

наступ альтернативних наслідків (суд може постановити ухвалу про 

забезпечення позову, вибравши один із засобів забезпечення позову). 

За формою прояву процесуальні юридичні факти поділяють на 

позитивні та негативні. Позитивні процесуальні юридичні факти 

відображають наявність якої-небудь фактичної обставини. Процесуальна 

норма пов’язує правовстановлювальні наслідки у звʼязку з наявністю 

позитивного факту, для прикладу, наявність родинних зв’язків є підставою 

для відводу деяких субʼєктів процесуальних відносин. Негативні юридичні 

факти, навпаки, пов’язують правові наслідки з відсутністю певних фактів. 

Наприклад, встанолвена некомпетентність експерта є юридичним фактом, 

який передбачає неможливість його участі в розгляді справи. 

За характером (часу) дії процесуальні юридичні факти розмежовують 

на факти одноразової дії та факти стану. Правовстановлювальний наслідок 

фактів одноразової дії вичерпує себе в момент їх настання. У подальшому 

вони припиняють своє існування, передаючи викликану ними «юридичну 

енергію» правовідносин, що сприяє створенню передумов для настання 

інших процесуальних юридичних фактів. Це забезпечує безперервну 

динаміку процесуальних відносин. Дія більшості процесуальних юридичних 

фактів має одноразовий характер, наприклад, пред’явлення позову, заявлення 

клопотання, відводу тощо. 

Особливий характер дії мають факти стану. Вони діють тривалий час 

і їх правовстановлювальна дія триває довгий час, а їх право-

встановлювальний ефект проявляється неоднократно. 

За характером фіксації процесуальні юридичні факти поділяють на 

оформлені в письмовому вигляді (у протоколі судового засідання, в судовому 

рішенні) і відображені в усній формі. Зауважимо, процесуальні юридичні 

факти підлягають фіксації. У великій мірі це стосується до провадження 
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в суді першої інстанції. Навіть у випадку вчинені спочатку в усній формі такі 

процесуальні дії у подальшому підлягають обов’язковій фіксації в протоколі 

судового засідання. 

Підлягає фіксації більшість й інших процесуальних юридичних фактів 

– подій, наприклад, факт смерті тощо. Оформлення їх відбувається 

в позасудовому порядку. Меншою мірою фіксується вчинення 

процесуальних дій у провадженні суду апеляційної, касаційної інстанції. 

Є особливості при оформленні юридичних фактів на стадії виконавчого 

провадження. 

За ступенем конкретизації процесуальні юридичні факти поділяють на 

визначені, відносно визначені та невизначені. Залежно від від визначеності 

відповідної частини правової норми залежить й рівень конкретизації 

юридичного факту.У нормах з невизначеними та відносно визначеними 

елементами право надання юридичної значимості обставинам справи 

визначає суд. 

За ступенем взаємозв’язку юридичні факти розмежовують на «первинні 

та похідні» [290, с. 33]. За допомогою такої класифікації процесуальних 

юридичних фактів відображається структура фактичних складів і особливість 

їх встановлення та застосування судом. Процесуальні дії у великій мірі 

відносяться за своїм характером до вторинних юридичних фактів, так як їх 

вчинення обумовлюється іншими юридичними фактами. У даному випадку 

існує складна функціональна залежність юридичних фактів між собою. Так, 

поява одного передбачає настання іншого, а іноді і наступного за ним. Така 

кількість юридичних фактів одного ланцюга може бути різноманітною, що 

дозволяє виділити похідні юридичні факти. Нові фактичні обставини, за 

висловом В.Б. Ісакова, «нібито надбудовуються над первинними 

юридичними фактами, представляють їх узагальнене, систематизоване 

вираження» [163, с. 42]. 

Отже, здійснення багатьох конкретних процесуальних дій нерідко 

визначають інші процесуальні юридичні факти, що перебувають між собою 
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у взаємозв’язку. Поява первісного юридичного факту «задіює» 

в правозастосовний процес похідні юридичні факти. Похідний характер 

процесуальних дій як юридичних фактів передбачає необхідність 

дослідження судом достовірності інших фактів, що передували їх 

виникненню. Практичне значення такої класифікації полягає в можливості 

виявити механізм появи визначеного процесуального юридичного факту, 

який має похідний характер, а також його взаємозв’язок з іншими 

юридичними фактами, які йому передували. 

За галузевим походженням юридичні факти поділяють, ураховуючи 

сферу правового регулювання, у якій вони виникли. В.В. Ярков зазначає, що 

процесуальні дії виступають як юридичні факти тільки у сфері цивільного 

процесу. Багато юридичних фактів мають матеріально-процесуальний 

характер. Інакше кажучи, вони мають правовстановлювальний характер 

і у сфері процесуальних, і у сфері матеріальних правовідносин. 

У матеріально-процесуальному характері деяких юридичних фактів 

немає нічого незвичайного. Подібне твердження ще раз відображає і показує 

діалектику взаємозв’язку матеріальних і процесуальних галузей права. 

Її реалізують різні категорії, у тому числі і через юридичні факти. 

За доказовим значенням юридичні факти поділяються на такі, що 

потребують доведення, що презюмуються, загальновідомі та преюдиційно 

встановлені. Більшість процесуальних юридичних фактів потребують 

доказування, хоча такий процес має низку особливостей, а деякі 

процесуальні юридичні акти не потребують від доказування. 

В.В. Ярков, окрім вище наведених, виділяє додаткові підстави для 

класифікації процесуальних дій, що відображають їх специфіку і зміст як 

юридичних фактів. Процесуальні дії можна класифікувати додатково 

з різними критеріями. 

За суб’єктом виділяють процесуальні дії суду (судді), осіб, що беруть 

участь у справі та осіб, які сприяють правосуддю. Процесуальні дії суду 

(судді) відображають їхні основні ознаки механізму розвитку процесуальних 
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відносин. Саме процесуальні дії суду або судді оформляють відкриття 

провадження, визначають динаміку правовідносин та їх припинення 

(судовим рішенням). Законом встановлений визначений порядок вчинення 

процесуальних дій суду і їх фіксації, а також санкцій за їх недотримання. 

У процесуальних діях осіб, що беруть участь у справі, реалізуються їх 

диспозитивні права, закріплені законом. Велике значення в розвитку 

процесуальних відносин мають процесуальні дії сторін. 

За способом вчинення процесуальні дії поділяють на вчинені особисто 

або через представника. 

За способом вираження процесуальні дії класифікують на обов’язково 

здійснювані в письмовій або усній формі, а також конклюдентні дії. 

За місцем у механізмі виникнення і розвитку процесуальних 

правовідносин процесуальні дії поділяють на дії-передумови правовідносини 

(пред’явлення позову) і дії, що виступають одночасно як умови розвитку 

правовідносини та входять до його зміст (зміна предмета позову). 

За ступенем узгодження в них волі суб’єктів процесуальні дії 

поділяють за одностороннім і двостороннім волевиявленням. Більшість 

процесуальних дій є односторонніми волевиявленнями осіб, які беруть 

участь у справі. 

За умовами здійснення процесуальні дії поділяють на обов’язкові та 

факультативні. Обов’язкові процесуальні дії повинні бути здійсненні 

з врахуванням імперативного припису закону. «Факультативні дії дають 

можливість вибору відповідного варіанта поведінки, що визначається 

принципом диспозитивності» [206, с. 21]. 

Вибір критерію класифікації визначається тими завданнями, які 

поставлені при проведенні самого дослідження. Наприклад, юридичні факти 

класифікують залежно від їх закріплення. Безумовно, юридичні факти не 

завжди можуть бути оформлені документально, і форми їх закріплення 

є різними: ті, які оформлені документами, магнітними записами, 
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фотографіями та в інший спосіб, визнають оформленими; ті, які існують 

у незафіксованому вигляді, – неоформленими. 

У механізмі правового регулювання юридичний факт і правові 

відносини можуть мати різну послідовність. В такому випадку 

правовідносини можуть виконувати роль юридичних фактів. «Передбачення 

в правових нормах фактів-правовідносин зумовлено принципом законності. 

В узагальненому, концентрованому вигляді він передбачає широкий спектр 

соціальних обставин. Усе це робить факти-правовідносини можливими для 

застосування в правовому регулюванні. Факти-правовідносини відображають 

правовий зв’язок в загальному вигляді» [224, с. 57]. 

Існують й інші підстави класифікації юридичних фактів: 

– за галузевою належністю – конституційні, адміністративні, цивільно-

правові, процесуальні, трудові тощо; 

– за об’єктом – посягання на особу, власність, громадський порядок 

тощо; 

– за видами юридичної відповідальності – кримінальні, 

адміністративні, дисциплінарні, конституційні тощо; 

– за формою вини – умисні та необережні; 

– за значимістю – головні та підлеглі. Головний факт найбільш повно 

відображає зміст регульованої ситуації. Підлеглі факти мають уточнювальне 

значення, конкретизують юридично значимі деталі. 

За критерієм зв’язку з відповідними правовими відносинами юридичні 

факти поділяють на матеріальні та процесуальні. Матеріальні – фактичні 

обставини, що є підставами настання матеріальних правовідносин. Друга 

категорія пов’язана безпосередньо з процесом. 

Продовжуючи останню класифікацію, вважаємо, що можна 

запропонувати інший вид юридичного факту – змішаний. Для прикладу, як 

уже зазначалося, строк – це теж юридичний факт. Строк на звернення до 

суду варто визнати матеріально-правовим, оскільки він безпосередньо 

пов’язаний із реалізацією прав і свобод уповноваженої особи. Такий 
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висновок можна зробити насамперед із того, «що він суттєво відрізняється 

від інших строків, які містить процесуальне законодавство, за значенням, 

правовим характером, нормативним закріпленням, наслідками пропуску, 

порядком поновлення тощо. Строк звернення до суду не перестає бути 

матеріально-правовим строком, незважаючи на те, що він передбачений 

процесуальним законодавством» [29, с. 147]. 

До процесуальних строків можна віднести забезпечувальні: вручення 

повістки про виклик до суду; публікація в друкованому засобі масової 

інформації судового виклику відповідача, третіх осіб, свідків, місце 

фактичного проживання (перебування) яких невідоме; розгляд заяви про 

забезпечення доказів; надіслання копії судового рішення тощо. 

«За своїм змістом, правовою природою та внутрішньою суттю 

процесуальні строки – це різні правові інститути» [354, с. 36]. Отже, строки 

як юридичні факти можуть бути матеріальними та процесуальними. 

Тому пропонуємо за критерієм зв’язку з відповідними правовими 

відносинами з-поміж юридичних фактів виділяти, окрім матеріальних 

і процесуальних, ще і змішані (матеріально-процесуальні). «Прикладом 

змішаних юридичних фактів є строки, які можуть бути як матеріальними, так 

і процесуальними» [79, с. 402; 332, с. 36]. 

Отже, класифікація юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві – розподіл юридичних фактів на взаємозалежні види відповідно 

до найбільш істотних і специфічних ознак. 

Класифікація юридичних фактів в адміністративному судочинстві має 

досить розгалужену систему. Також існує багатопланове значення такої 

класифікації, а провести їх поділ лише за однією властивістю чи ознакою 

неможливо. 

Класифікація юридичних фактів дозволяє здійснити їх поділ на види, 

підвиди і так далі, що уможливлює глибше вивчення окремих юридичних 

фактів, їх позитивних та негативних рис, виділення характерних 

особливостей, взаємозв’язок загального й окремого, виявлення між ними 
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відмінностей та подібностей, поглиблений процес пізнання, систематизацію 

явищ, які є об’єктом вивчення. 

Критерії класифікації юридичних фактів – це підстави, за якими 

здійснюють розподіл юридичних фактів на взаємозалежні види відповідно до 

найбільш істотних і специфічних ознак. 

Одним з найпоширеніших критеріїв класифікації юридичних фактів 

є вольовий, який дозволив створити чільну у вітчизняній теорії юридичних 

фактів класифікацію: на підставі ознаки залежності від наявності волі 

в юридичних фактах проведено розподіл юридичних фактів на дві великі 

групи – юридичні дії та юридичні події. 

Дії розподіляють на правомірні і неправомірні. 

Правомірні – дії, які відповідають правовим вимогам, неправомірні – 

дії, які правовим вимогам не відповідають або порушують їх. Залежно від 

ступеня суспільної небезпеки неправомірні дії як юридичні факти 

розмежовують на кримінальні правопорушення, адміністративні 

і дисциплінарні проступки, цивільні правопорушення (делікти). 

Правомірні дії поділяють на юридичні акти і юридичні вчинки. 

Особливістю юридичних актів є те, що вони здійснюються з метою 

викликати певні юридичні наслідки, а деякі з них мають владний характер 

(акти органів державної влади, адміністрації підприємства чи установи, 

судові рішення, договори). Юридичні вчинки – це дії осіб, із здійсненням 

яких закон пов’язує настання юридичних наслідків незалежно від волі, 

бажання і намірів цих осіб (знахідка речі). 

Події – це юридичні факти, які не залежать від волі людини, але 

передбачають виникнення, зміну чи припинення правовідносин (народження, 

смерть людини). 

За ознакою взаємозв’язку з діяльністю людини події виокремлюють 

у дві групи: абсолютні та відносні. 

Абсолютні події не залежать від діяльності людини, наприклад, 

землетрус, повінь. Відносні події визначається діяльністю людини, проте їх 
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правові наслідки перебувають незалежно від обставин, що зумовили їх появу. 

Відносні події – це такі явища, які виникають за волею суб’єктів, але 

розвиваються і проходять незалежно від їх волі. 

 

1.3. Функції юридичних фактів 

 

У науці поняття «функція» має різний зміст. Сам термін «функція» 

одним з перших почав вживати швейцарський математик Л. Ейлер у кінці 

XVІІІ ст. Сучасного значення такий набув у працях німецького філософа-

ідеаліста, математика, фізика Г. Лейбніца [213, с. 656]. Якщо початковий 

розвиток цього поняття був пов’язаний з природничими науками, то «вже 

з середини XІX століття його почали використовувати в суспільних науках, 

однак з різними значеннями» [21, с. 131]. Функція (системи) – «діяльність, 

роль об’єкта в межах деякої системи, робота, яку виконує орган, організм; 

роль, значення чого-небудь» [391]. Найчастіше поняття «функція» 

визначають як «вплив один на одного елементів цілісної системи, а також її 

взаємодію з іншими системами (речами), що забезпечують її стійке 

існування» [426, с. 168]. Слушно зазначає у своїх працях В.Б. Ісаков, що 

«поняття «функція» дозволяє досліджувати взаємодію різних елементів 

усередині більш складного утворення, яке розглядають як систему, 

з’ясовувати завдання, що виконує кожен елемент щодо інших і щодо системи 

загалом» [266, с. 57]. 

Під функцією розуміють обов’язок, коло діяльності, призначення, роль. 

У правознавстві функції зазвичай розглядають як «напрями правового 

впливу, що виражають роль права в організації (упорядкуванні) суспільних 

відносин» [411, с. 191; 375, с. 33]. Функції як напрями правового впливу 

характеризують зміст права, вирішення поставлених перед ним завдань. 

Функції юридичних фактів – це вплив юридичних фактів на суспільні 

відносини, спрямований на їх виникнення, зміну та припинення. 
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Учені-юристи приділяють увагу функціональному підходу дослідження 

елементів системи. На їхню думку, саме такий підхід дозволяє більш 

досконало дослідити взаємодію різних внутрішніх елементів цілісної системи, 

визначити й охарактеризувати завдання, які має кожний елемент системи 

щодо іншого елемента і системи загалом. Прихильники такої позиції 

зазначають, що «у теорії правового регулювання покладено перспективний 

функціональний (структурно-функціональний) підхід. Разом із соціальними 

функціями правового регулювання такий підхід може та повинен розкрити 

функції його елементів: норм права, правовідносин, юридичних фактів. 

У своєму безпосередньому застосуванні він повинен забезпечувати чітку 

конкретизацію загальних теоретичних ідей, наблизити їх до практики, забез-

печити їх перевірку в соціологічних дослідженнях» [426, с. 168; 163, с. 57]. 

Функції сприяють повному розкриттю змісту та місця юридичних фактів 

у механізмі правового регулювання. 

Щоб з’ясувати значення функції юридичних фактів необхідно 

керуватися їх широким розумінням, у взаємозв’язку з функціями інших 

елементів механізму правового регулювання. Відправним, провідним 

елементом механізму правового регулювання виступають юридичні норми. 

Саме норма права містить загальну (абстрактну) програму (модель) 

поведінки суб’єктів, розраховану на невизначене коло осіб і невизначену 

кількість випадків реалізації. Іншим елементом механізму правового 

регулювання виступають правовідносини – конкретна модель поведінки для 

конкретних суб’єктів, програма дій у певній соціально-юридичній ситуації. 

Юридичні факти в такому випадку відіграють роль переходу від загальної 

моделі прав і обов’язків до конкретної. В зазначеному полягає головна 

функція юридичних фактів. Юридичні факти в такому випадку забезпечують 

виникнення, зміну, припинення правових відносин [162, с. 24]. 

Юридичні факти в окремих галузях права – це певні механізми, що 

передбачають дію відповідної норми права, забезпечують її застосування, 

таким чином утворюють суб’єкт конкретних правовідносин. Такі факти 



100 

закріплені в нормах права, що задекларовані в Конституції України та інших 

джерелах галузевого права [190, с. 72]. Доти, доки відповідні факти не 

виникли, правовідносини не виникають і лише розглядаються як можливі 

між суб’єктами права. Наприклад, правосуб’єктність громадянина виникає 

від народження і припиняється зі смертю. Щоправда, обсяг цієї 

правосуб’єктності різний залежно від віку конкретної особи. У повному 

обсязі правосуб’єктність громадянина України настає після досягнення 

повноліття. Водночас від здатності мати права і нести обов’язки, встановлені 

Конституцією України, варто відрізняти їх фактичне здійснення, яке 

залежить від діяльності як самих громадян, так і посадових осіб органів 

держави і громадських організацій. Наприклад, згідно зі статтею 36 

Конституції України, громадяни України мають право на свободу об’єднання 

в політичні партії та громадські організації для здійснення своїх прав 

і свобод. «Проте з досягненням встановленого статутом громадської 

організації віку громадянин автоматично втрачає членство цієї організації. 

У такому випадку необхідно чітко визначити волю кожного громадянина 

бути членом цієї організації і рішення відповідного органу про зарахування 

цієї особи до її членів. Те саме відбувається і з реалізацією громадянами 

пасивного виборчого права. Тут очевидний складний юридичний механізм, 

що зумовлює конкретні конституційно-правові відносини, пов’язані 

з обранням саме цього депутата. Юридичний факт є рушійним імпульсом для 

реалізації норм права» [259, с. 159]. 

Функції процесуальних юридичних фактів відрізняються за своїм 

змістом, характером залежно від обраного напряму їх дослідження. 

У правовому регулюванні юридичні факити у результаті нормативної 

регламентації суспільних відносин виступають як елемент методу певної 

галузі права. Для прикладу, передбачення певних юридичних фактів у складі 

цивільно-процесуального методу правового регулювання суспільних 

відносин розкриває специфічні властивості цивільного процесуального права 

як галузі права. У випадку, якщо в цивільно-правовому методі правового 
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регулювання чільне місце займає договір [438, с. 95], то головними 

юридичними фактами цивільного процесуального методу регулювання 

будуть процесуальні дії суду. Така ситуація визначена особливостями, 

характером і значенням судової практичної діяльності в динаміці 

процесуальних відносин. Аналогічну ситуацію простежуємо 

і в адміністративному судочинстві України. 

Процесуальні юридичні факти забезпечують процесуальну діяльність 

учасників процесу. Крім того, забезпечують правильне русло судочинства, 

дотримання процесуальної форми у справах. Звідси виникає постійний 

динамізм процесуальних відносин внаслідок послідовного вчинення 

процесуальних дій його суб’єктами. 

Залежно від рівня зв’язку з елементами правової системи учені 

поділяють функції юридичних фактів на певні види. Наприклад, 

О.В. Старовєрова [359, с. 48], Ж.Ю. Мірошникова [270, с. 48], 

В.Б. Ісаков [163, с. 57] виділяють три види функцій: головні, додаткові та 

спеціальні. Однак М.В. Карасьова [174, с. 149], В.В. Ярков [440, с. 69] 

є прихильниками поділу функцій на два види: головні та додаткові. Свою 

позицію щодо наявності двох видів функцій російський учений В.В. Ярков 

обґрунтував відсутністю повної ясності в критерії виділення спеціальних 

функцій юридичних фактів відповідно до вираженої В.Б. Ісаковим [163, с. 61] 

думки щодо зарахування юридичних фактів як елементів до фактичних 

складів. На думку В.В. Яркова, «основні та спеціальні функції юридичних 

фактів рівнозначні. Більшість процесуальних юридичних фактів виконують 

свої функції як індивідуально, так і у фактичному складі. Тому розмежування 

юридичних фактів на основні та спеціальні є умовним» [440, с. 69]. 

Зміст головної функції юридичних фактів полягає в забезпеченні ними 

виникнення, зміни чи припинення правовідносин [271, с. 99; 325, с. 168;  

19, с. 121]. 

Кожен юридичний факт передбачає виникнення, зміну чи припинення 

правових наслідків. Правильно оцінити значення вказаної функції можна 
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лише в тісному порівнянні її з функціями інших елементів механізму 

правового регулювання. При цьому головним його елементом є правові 

норми. Саме вони містять владну програму (модель) поведінки суб’єктів. 

Другим елементом механізму правового регулювання виступають 

правовідносини – «визначена модель поведінки для конкретних суб’єктів, 

програма дії в певній соціально-юридичній ситуації» [375, с. 97]. Юридичні 

факти забезпечують перехід від загальної моделі прав та обов’язків до 

конкретної. У цьому й полягає головна функція юридичних фактів 

у механізмі правового регулювання. Науковці зазначають, що «великий 

відсоток помилок правозастосовних органів пов’язаний із встановленням 

юридичних фактів. Значна частина судових рішень, адміністративних актів 

тощо скасовується через неповне встановлення фактичних обставин 

справи» [163, с. 58]. 

«Забезпечуючи надійне виникнення, зміну чи припинення 

правовідносин, юридичні факти будуть сприяти стабільному 

функціонуванню всієї системи правового регулювання» [256, с. 72]. 

Основною функцією процесуальних юридичних фактів 

у правозастосуванні є функція викликати правові наслідки. Це дозволяє 

процесуальним юридичним фактам «забезпечувати безперервну динаміку 

процесуальних відносин, а також їх стійкість, стабільність, створювати 

можливість для усунення перешкод в їх розвитку і вплив на суб’єктів, які 

порушують нормальний хід судочинства. Традиційно пов’язують з настанням 

процесуальних юридичних фактів лише три форми правових наслідків: 

виникнення, зміну та припинення правовідносин» [432, с. 19–22]. Вважаємо 

такий підхід неповним. Тому пропонуємо розрізняти такі функції юридичних 

фактів: правовстановлювальна, правозмінювальна, правоприпинювальна, 

правоперешкоджувальна. 

Правовстановлювальні юридичні факти – це такі явища об’єктивної 

дійсності, з наявністю яких норми права пов’язують виникнення 

правовідносин. Тобто викликають виникнення суб’єктивних процесуальних 



103 

прав і процесуальних відносин. Правовстановлювальні юридичні факти 

забезпечують реалізацію права на звернення до суду за судовим захистом. 

На сьогодні існують суперечки термінологічного характеру. 

Дискусійною є думка О.Ф. Козлова щодо юридичних фактів, що створюють 

правовідносини [187, с. 337]. Термін «створювати» не зовсім точно розкриває 

процес формування певних процесуальних правовідносин. Юридичні факти 

самі собою не створюють правовідносини, а виступають однією з передумов 

їх виникнення. Настання юридичного факту переводить суб’єктивне право 

в реальні правовідносини. 

Правозмінювальні юридичні факти – це такі факти, за наявності яких 

норми права передбачають зміни в правовідносинах. На відміну від 

попередніх (правостворювальних) юридичних фактів, які шляхом 

установлення прав і обов’язків викликають правовідносини, 

правозмінювальні юридичні факти не є підставою для виникнення нових 

правовідносин, вони лише вносять корективи до змісту уже наявних 

правовідносин, але самі правовідносини від цього не перетворюються на 

якийсь інший вид правових відносин. 

Дехто з науковців, наприклад, Н.О. Чечіна, заперечує наявність такого 

етапу функціонування процесуальних відносин. На її думку, «цивільний 

процес є системою процесуальних відносин, які виникають і припиняються. 

У зазначеній концепції не відображено місце етапу зміни. Процесуальні 

відносини існують не самі собою, а в межах єдиних цивільних 

процесуальних правовідносин, що складаються і розвиваються щодо кожної 

конкретної справи. Зміна правовідносин є одним з можливих етапів їх 

розвитку. [435, с. 46–56]. 

Під зміною правовідносин у літературі розуміють зміну їх змісту, 

суб’єктів, а також його об’єкта, тобто зміну одного з елементів 

правовідносин. Як критерій зміни правовідносин був запропонований 

і «ступінь збереження правового зв’язку суб’єктів, тобто її часткова, а не 

повна модифікація» [32, с. 13]. 
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На думку В.В. Яркова, «не зовсім правильне твердження В.Б. Ісакова 

про те, що заміна суб’єктів призводить завжди до зміни 

правовідносин» [163, с. 66]. «Заміна суб’єкта в правозастосовній діяльності 

не змінює правовідносин. Тут триває розвиток і функціонування наявних 

процесуальних правовідносин, які на період вступу правонаступника 

призупиняються» [177, с. 72]. 

Правоприпинювальні юридичні факти – це такі обставини, з якими 

норми права пов’язують припинення правовідносин. Функцію припинення 

процесуальних відносин виконує, наприклад, судове рішення. 

Правоперешкоджувальна функція пов’язана з обставинами, які 

перешкоджають настанню правових наслідків, розвитку правовідносин. 

В.В. Ярков виділяє також функції: «зупинення процесуальних 

відносин, правозабузпечувальну, правовідновлювальну» [177, с. 75]. 

Функцію зупинення процесуальних відносини виконують такі 

юридичні факти, які переривають процес судочинства на певний період, 

призупиняють процесуальні відносини. У цьому випадку не змінюється ні 

суб’єктивний склад, ні об’єкт, ні інші елементи правовідносин. Ухвала про 

зупинення провадження в справі перешкоджає розвитку правовідносин до 

відпадання обставин, що стали причиною для її винесення. 

Правозабезпечувальна функція процесуальних юридичних фактів, на 

відміну від інших, проявляється, мабуть, найчастіше. Юридичні факти 

забезпечують нормальний процес судочинства, тому що процес – це 

безперервне чергування процесуальних дій – юридичних фактів. Учинення 

одного юридичного факту створює можливість переходу до іншого 

юридичного факту. 

Правовідновлювальна функція полягає в тому, що юридичні факти 

відновлюють дію інших фактичних обставин, наприклад, судове рішення про 

поновлення пропущеного строку. 

У цьому контексті варто зазначити, що чинна редакція Кодексу 

адміністративного судочинства України передбачає норму, відповідно до 
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якої під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 

з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID‑19), суд 

має право, ураховуючи заяву учасників справи та осіб, які не брали участі 

в справі, вирішити питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі 

наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, 

передбачених цим Кодексом), поновлювати процесуальні строки, 

встановлені нормами цього Кодексу, за умови визнання причин їх пропуску 

поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими в зв’язку 

з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його 

закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний встановлений 

строк, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії 

у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку 

з карантином (пункт 3 Прикінцеві положення). 

Вважаємо, вказану норму необхідно змінити, оскільки чинна редакція 

Кодексу адміністративного судочинства не враховує всіх юридичних фактів, 

необхідних для її застосування. Наприклад, хвороба учасника справи, інша 

поважна причина, яка не має прямого відношення до обмежень, 

впроваджених у зв’язку з карантином, проте випливає з поширення 

коронавірусної хвороби (COVID‑19) та перебуває в причиновому зв’язку 

з оголошеним карантином. 

Тому пропонуємо пункт 3 Прикінцевих положень Кодексу 

адміністративного судочинства України викласти в такій редакції: «Суд, 

враховуючи заяви учасників справи та осіб, які не брали участі в справі, має 

право вирішити питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, зупинити 

чи поновити процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо 

визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені запобіганням 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID‑19) чи обмеженнями, 

впровадженими у зв’язку з карантином». 

Водночас функції юридичних фактів у правовому регулюванні не 

обмежуються лише забезпеченням виникнення, зміни та припинення 
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правовідносин. Юридичні факти, окрім головної функції, можуть виконувати 

і додаткові. До таких В.Б. Баландіна відносить: «функцію гарантування 

законності, функцію індивідуального регламентатора правовідносин, 

функцію найважливішого елементу методу правового регулювання, 

конструктивну, інформаційно-прогностичну та стимулювальну 

функції» [23, с. 29–46]. 

На думку дослідниці, «функція індивідуального регламентатора 

правовідносин полягає в тому, що певні життєві обставини, які 

є юридичними фактами, одночасно можуть виконувати й додаткову функцію 

в механізмі правового регулювання – функцію індивідуального 

регламентатора правовідносин, функцію індивідуального піднормативного 

регулювання. У цьому випадку йдеться про такі правомірні дії, як 

індивідуальні акти органів державної податкової служби (податкові 

повідомлення-рішення, податкові вимоги, договори про відстрочення та 

розстрочення податкового зобов’язання та податкового боргу тощо). 

Під індивідуальним регулюванням розуміють також «рішення суб’єктів 

права щодо юридично важливих питань, яким законодавець не дав через ті чи 

ті причини вичерпної нормативної регламентації» [174, с. 153]. Прикладом 

індивідуального регулювання є акти суду (судді). У судових актах 

вирішуються також різні процесуальні питання. Судові акти входять 

у фактичні склади, які викликають правові наслідки. 

Дискусійним залишилося питання щодо існування такої функції 

юридичних фактів, як функції найважливішого елементу методу правового 

регулювання. На юридичний факт, як елемент методу правового 

регулювання, звертає увагу В.Б. Ісаков, не виділяючи при цьому такої його 

функції [163, с. 53–55]. Однак із цим не погоджуються інші вчені. 

О.В. Старовєрова [359, с. 48] та М.В. Карасьова стверджують, що «метод 

правового регулювання є саме функцією юридичних фактів, оскільки 

безпосередньо через юридичний факт здійснюється взаємодія і вплив на інші 

елементи цього методу: суб’єкти й об’єкти правовідносин» [175, с. 154]. 
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Іншою додатковою функцією юридичних фактів у механізмі правового 

регулювання є конструктивна функція. Для розкриття її змісту необхідно 

більш детально зупинитися на дослідженні процесу конструювання 

правовідносин. Наприклад, А.В. Малько, виділяючи юридичний факт як 

стадію та елемент процесу правового регулювання, звертає увагу на те, що 

«на цій стадії відбувається визначення спеціальних умов, з настанням яких 

починає діяти загальна програма, а це дозволяє перейти від загальних правил 

до більш детальних. Елементом, що визначає цю стадію, є юридичний факт, 

який застосовується як поштовх для руху конкретних інтересів юридичним 

«каналом»» [266, с. 728]. 

Отже, розглядаючи юридичні факти як елемент правового 

регулювання, одні науковці вважають юридичний факт елементом методу 

правового регулювання, інші – елементом механізму правового регулю-

вання [406, с. 44]. 

П.М. Рабінович зазначав, що характерною рисою методу правового 

регулювання є порядок (процедура) здійснення юридичних прав та 

обов’язків. Однак здійснення будь-якої процедури можливе за наявності 

певних обставин, зафіксованих у гіпотезах правових норм, які є умовами 

застосування диспозицій правових норм, що регулюють певну процедуру. 

«Але і правові норми, і юридичні факти є елементами механізму правового 

регулювання» [323, с. 60]. 

В. Чернадчук стверджує, що юридичні факти є елементом правового 

регулювання взагалі, вони є підставою для застосування відповідного методу 

правового регулювання й елементом механізму правового регулювання. 

Суб’єкти правовідносин не тільки орієнтуються на певні правові наслідки, 

а й ураховують юридичні факти, які зумовлюють ці наслідки. Одночасно 

юридичні факти, які утворюють механізм правового регулювання, повинні 

використовуватися і реально використовуються законодавством як засіб 

впливу на поведінку суб’єктів правовідносин. «Наявність юридичного факту 

перетворює можливе на дійсне, правову абстракцію на правову реальність, 
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здійснює перехід від загального до конкретного, модель бюджетних 

правовідносин відтворюється в бюджетній діяльності і завдяки цьому 

конструюються правовідносини» [406, с. 45]. 

Крім вищевказаних функцій, юридичні факти виконують додаткову 

функцію гарантії законності. У науці під гарантіями законності розуміють 

«систему засобів, за допомогою яких в суспільному житті впроваджується, 

охороняється і відновлюється режим законності» [323, с. 46]. Однак 

є і ширше розуміння гарантій законності: «зумовлена закономірностями 

суспільного розвитку держави система умов, засобів і передумов, що 

забезпечують процес реалізації законності та упорядкованість суспільних 

відносин» [266, с. 555]. У юридичній літературі до гарантій законності 

відносять, зокрема, повноту й ефективність правових норм; високий рівень 

нагляду за реалізацію вимог законності; ефективність заходів юридичної 

відповідальності та захисту, що сприяє відновленню порушених 

суб’єктивних прав; якісну та професійну роботу органів державної влади 

щодо забезпечення законності та правопорядку; постійне вдосконалення 

юридичної діяльності; розвиток правосвідомості та високої правової 

культури. А.М. Головістікова та Ю.А. Дмитрієв зазначали, що «термін 

«гарантії законності» можна визначити як існування юридичних фактів, 

пов’язаних з особливо важливими напрямами правового регулювання, на які 

покладено підвищену відповідальність за стан законності» [57, с. 525]. 

Юридичний факт, закріплений у нормі права, виступає гарантією 

законності. Саме закріплення у нормах права порядку здійснення правосуддя, 

процесуальної діяльності суб’єктів, умов реалізації процесуальних норм 

є гарантією законності. Чітко окреслена система процесуальних юридичних 

фактів гарантує здійснення суб’єктами їх процесуальних прав і виконання 

покладених на них обов’язків. Регулюючи вчинення процесуальних дій, 

юридичні факти сприяють запобіганню процесуальних порушень, 

встановлюючи відповідні санкції. 
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«З функцією забезпечення законності тісно пов’язана і функція 

попереднього їх впливу на процесуальну діяльність суб’єктів 

процесу» [163, с. 59; 411, с. 165]. Установлюючи відповідні правові наслідки 

після вчинення певних процесуальних дій або бездіяльності, норми права 

попередньо визначають можливу поведінку суб’єктів (неявка свідка, строки, 

презумпція вини тощо). В.Б. Ісаков попередній вплив на поведінку суб’єктів 

процесуального права поділяє на дві форми: «пасивно-попереджувального 

характеру з метою утримання від здійснення певних процесуальних дій 

і активно-стимулювального характеру для спонукання суб’єктів цивільних 

процесуальних відносин до здійснення конкретних процесуальних дій» [160, 

60]. Уточнюючи положення В.Б. Ісакова, В.В. Ярков зазначає, що «функція 

попереднього впливу властива не всім юридичним фактам, а тільки тим, які 

регулюють поведінку, діяльність суб’єктів правовідносин. Попередній вплив 

на події, які виникають всупереч волі та бажання зацікавлених осіб, 

виключається» [177, с. 77]. 

Вивчення характеру попереднього впливу юридичних фактів на 

діяльність суб’єктів процесуальних відносин має велике практичне значення 

при розробленні пропозицій до удосконалення законодавства. Вивчення 

мотивів діяльності суб’єктів у процесуальних правовідносинах дозволить 

краще впливати на них шляхом закріплення в праві відповідних правових 

наслідків. Не тільки юридичні факти викликають правові наслідки. «Існує 

і зворотний зв’язок – правові наслідки можуть спонукати до виникнення 

юридичних фактів» [163, с. 61]. 

Щодо стимулювальної функції, то зазначимо, що при її виконанні 

юридичні факти спонукають суб’єкта до здійснення певних дій. 

На інформаційну функцію як додаткову функцію юридичних фактів 

звертають увагу М.В. Карасьова [174, с. 150], О.В. Старовєрова [359, с. 48] та 

В.М. Синюков [344, с. 147]. Інформаційна функція, як зазначає 

В.М. Синюков, полягає в тому, що юридичні факти (дії, події, фактичні 

склади) містять певну інформацію про подальший розвиток правовідносин, 
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яку платники детально аналізують і використовують при здійсненні 

планування своїх дій. 

Отже, функції юридичних фактів – це вплив юридичних фактів на 

суспільні відносини, спрямований на їх виникнення, зміну та припинення. 

Функції юридичних фактів сприяють розкриттю змісту та місця 

юридичних фактів у механізмі правового регулювання, забезпечуючи 

надійне виникнення, зміну, припинення правових відносин. 

Зміст головної функції юридичних фактів полягає в забезпеченні ними 

виникнення, зміни чи припинення правовідносин. 

Функцію виникнення правовідносин виконують правовстановлювальні 

юридичні факти – такі явища об’єктивної дійсності, з наявністю яких норми 

права пов’язують виникнення правовідносин. 

Функцію зміни правовідносин виконують правозмінювальні юридичні 

факти – такі факти, за наявності яких норми права передбачають зміни 

в правовідносинах. На відміну від попередніх (правостворювальних) 

юридичних фактів, які шляхом установлення прав і обов’язків викликають 

правовідносини, правозмінювальні юридичні факти не є підставою для 

виникнення нових правовідносин, вони лише вносять корективи до змісту 

уже наявних правовідносин, але самі правовідносини від цього не 

перетворюються на якийсь інший вид правових відносин. 

Функцію припинення правовідносин виконують правоприпинювальні 

юридичні факти – такі обставини, з якими норми права пов’язують 

припинення правовідносин. 

Виділяють також функції гарантування законності, функцію 

індивідуального регламентатора правовідносин, функцію найважливішого 

елементу методу правового регулювання, конструктивну, інформаційно-

прогностичну та стимулювальну функції. 

Процесуальні юридичні факти в адміністративному судочинстві 

забезпечують процесуальну діяльність учасників процесу, динамізм 

процесуальних відносин унаслідок послідовного вчинення процесуальних дій 
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його суб’єктами, правильне русло судочинства, дотримання процесуальної 

форми в справах. 

Серед основних функцій процесуальних юридичних фактів 

в адміністративному судочинстві виділяють такі: правовстановлювальну, 

правозмінювальну, правоприпинювальну, правоперешкоджувальну, функції 

зупинення процесуальних відносин, правозабузпечувальну, 

правовідновлювальну функції. 

Пункт 3 Прикінцевих положень Кодексу адміністративного 

судочинства України пропонуємо викласти в такій редакції: «Суд за заявою 

учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, має право вирішити 

питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, зупинити чи поновити 

процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає 

причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені запобіганню 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID‑19) чи обмеженнями, 

впровадженими у зв’язку з карантином». 

 

Висновки до розділу 1. 

 

Юридичні факти в адміністративному судочинстві – це конкретні 

життєві обставини у формі дії чи події, з якими норми права пов'язують 

юридичні наслідки, тобто виникнення, зміну чи припинення правовідносин, 

набуття певних прав і обов’язків.  

Ознаки юридичних фактів в адміністративному судочинстві – це 

характерні риси, притаманні юридичному факту, що відмежовують його від 

інших суміжних категорій, надають якісну визначеність в адміністративному 

судочинстві. 

Основними ознаками юридичних фактів є: 1) конкретність та 

індивідуальність. Юридичний факт є унікальним (винятковим, неповторним) 

явищем дійсності, яке існує в певній частині простору, у визначений момент 

часу, здебільшого пов'язане з конкретними суб'єктами (наприклад, факт 
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укладення адміністративного договору); 2) соціальна змістовність. Події та 

дії, що не мають значення або зв'язку з соціальною дійсністю, не мають 

юридичного значення; 3) об'єктивований вираз. Почуття, бажання людини не 

є юридичними фактами; 4) зв'язок із правом. Юридичні факти зазвичай точно 

або в загальному вигляді відображені в гіпотезах правових норм; 

5) причиновий зв'язок із правовими наслідками. 

Процесуальні юридичні факти в адміністративному судочинстві – це 

юридичні факти, що забезпечують процесуальну діяльність учасників 

процесу, динамізм процесуальних відносин внаслідок послідовного вчинення 

процесуальних дій його суб'єктами, правильне русло судочинства, 

дотримання процесуальної форми в адміністративних справах.  

Функції юридичних фактів – це вплив юридичних фактів на суспільні 

відносини, спрямований на їх виникнення, зміну та припинення. 

Функції юридичних фактів сприяють розкриттю змісту та місця 

юридичних фактів у механізмі правового регулювання, забезпечуючи 

надійне виникнення, зміну, припинення правових відносин. 

Зміст головної функції юридичних фактів полягає в забезпеченні ними 

виникнення, зміни чи припинення правовідносин. 

Функцію виникнення правовідносин виконують правовстановлювальні 

юридичні факти – такі явища об'єктивної дійсності, з наявністю яких норми 

права пов'язують виникнення правовідносин. 

Функцію зміни правовідносин виконують правозмінювальні юридичні 

факти – такі факти, за наявності яких норми права передбачають зміни в 

правовідносинах. На відміну від попередніх (правостворювальних) 

юридичних фактів, які шляхом установлення прав і обов'язків породжують 

правовідносини, правозмінювальні юридичні факти не є підставою для 

виникнення нових правовідносин, вони лише вносять корективи до змісту 

уже наявних правовідносин, але самі правовідносини від цього не 

перетворюються на якийсь інший вид правових відносин. 
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Функцію припинення правовідносин виконують правоприпинювальні 

юридичні факти – такі обставини, з якими норми права пов'язують 

припинення правовідносин. 

Виділяють також функції гарантування законності, функцію 

індивідуального регламентатора правовідносин, функцію найважливішого 

елементу методу правового регулювання, конструктивну, інформаційно-

прогностичну та стимулювальну функції. 

Процесуальні юридичні факти в адміністративному судочинстві 

забезпечують процесуальну діяльність учасників процесу, динамізм 

процесуальних відносин унаслідок послідовного вчинення процесуальних дій 

його суб'єктами, правильне русло судочинства, дотримання процесуальної 

форми у справах.  

Серед основних функцій процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві виділяють такі: правовстановлювальну, 

правозмінювальну, правоприпинювальну, правоперешкоджувальну, функції 

зупинення процесуальних відносин, правозабузпечувальну, 

правовідновлювальну функції. 

Пункт 3 Прикінцевих положень Кодексу адміністративного 

судочинства України пропонуємо викласти в такій редакції: «Суд за заявою 

учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, має право вирішити 

питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, зупинити чи поновити 

процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає 

причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені запобіганню 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) чи обмеженнями, 

впровадженими у зв’язку з карантином». 

Класифікація юридичних фактів в адміністративному судочинстві – 

розподіл юридичних фактів на взаємозалежні види відповідно до найбільш 

істотних і специфічних ознак.  

Класифікація юридичних фактів в адміністративному судочинстві має 

досить розгалужену систему, наявна багатоплановість значення класифікації 
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юридичних фактів, адже провести їх поділ лише за однією ознакою чи 

властивістю неможливо.  

Класифікація юридичних фактів допомагає здійснити їх поділ на види, 

підвиди і так далі, що дозволяє глибше вивчити окремі юридичні факти, їх 

негативні та позитивні риси, виділити характерні особливості, взаємозв'язок 

окремого та загального, виявити між ними подібності та відмінності, 

поглибити процес пізнання, надає можливість систематизацію явищ, які є 

об’єктом вивчення.  

Критерії класифікації юридичних фактів – це підстави, за якими 

здійснюється розподіл юридичних фактів на взаємозалежні види відповідно 

до найбільш істотних і специфічних ознак. 

Одним з найпоширеніших критеріїв класифікації юридичних фактів є 

вольовий, який дозволив створити чільну у вітчизняній теорії юридичних 

фактів класифікацію: на підставі ознаки залежності від наявності волі в 

юридичних фактах проведено розподіл юридичних фактів на дві великі групи 

– юридичні дії та юридичні події.  

Дії розподіляють на правомірні і неправомірні.  

Правомірні – дії, які відповідають правовим вимогам, неправомірні – 

дії, які правовим вимогам не відповідають або порушують їх. Залежно від 

ступеня суспільної небезпеки неправомірні дії як юридичні факти поділено 

на кримінальні правопорушення, адміністративні і дисциплінарні проступки, 

цивільні правопорушення (делікти). 

Правомірні дії розмежовано на юридичні акти і юридичні вчинки. 

Особливістю юридичних актів є те, що вони здійснюються з метою 

викликати певні юридичні наслідки, а деякі з них мають владний характер 

(акти органів державної влади, адміністрації підприємства чи установи, 

судові рішення, договори). Юридичні вчинки – це дії осіб, із здійсненням 

яких закон пов'язує настання юридичних наслідків незалежно від волі, 

бажання і намірів цих осіб (знахідка речі). 
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Події – це юридичні факти, які не залежать від волі людини, але 

передбачають виникнення, зміну чи припинення правовідносин (народження, 

смерть людини, пожежі, епідемії і всі інші, незалежні від волі і свідомості 

людей явища, які законодавець розглядає як підставу для виникнення, зміни 

чи припинення правовідносин). 

За ознакою взаємозв'язку з діяльністю людини події поділяють на дві 

групи: абсолютні та відносні.  

Абсолютні події не залежать від діяльності людини, наприклад, 

землетрус, повінь. Походження відносних подій залежить від діяльністі 

людини, але їх правові наслідки перебувають поза залежністю від обставин, 

що зумовили їх появу. Відносні події – це такі явища, які виникають за волею 

суб'єктів, але розвиваються і проходять незалежно від їх волі. 
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТИЧНОГО 

СКЛАДУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Поняття та зміст фактичного складу 

  

Загальновідомо, що юридичні факти виконують функції виникнення, 

зміни та припинення правовідносин. Проте щоб настали певні правові 

наслідки бувають випадки, коли недостатньо настання лише одного 

юридичного факту. В такому випадку вже потрібний не один, а сукупність 

юридичних фактів. 

Певну сукупність юридичних фактів прийнято називати «фактичним 

складом, або юридичним складом» [279, с. 292]. 

Перед тим як з’ясовувати зміст сукупності юридичних фактів, 

необхідних для виникнення юридичних наслідків, необхідно з’ясувати зміст 

поняття «фактичний склад». В юридичній літературі таку сукупність певних 

юридичних фактів, що викликає правові наслідки, вчені часто називають 

фактичним, проте інші вчені його називають юридичним складом. 

Часто юридично значущу сукупність фактів іменують «фактичним 

складом» [280, с. 306; 158, с. 178–188]. Інколи можуть використовуватися 

й інші поняття: «юридичний склад» [227, с. 53–79], «складний юридичний 

склад» [351, с. 130], «юридичний фактичний склад» [26, с. 25–26], «складний 

юридичний фактичний склад» [52, с. 6] тощо. 

Щодо поняття «фактичний склад», то найбільш поширене його визна-

чення представлено як «сукупність юридичних фактів, необхідних для виник-

нення, зміни чи припинення правовідносин [362, с. 9; 177, с. 161; 355, с. 97]. 

Наприклад, О.О. Красавчиков один з перших запровадив до вжитку термін 

«юридичний склад» і переконаний, що термін «фактичний склад» потребує 

удосконалення, оскільки не розкриває сутності самого поняття [227, с. 66]. 
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Думку О.О. Красавчикова підтримала Л.В. Солодовник, яка вважає, що факту 

надається функціональна характеристика. У випадку, якщо згадується поняття 

«фактичний склад», він характеризується лише за будовою, а саме: фактичний 

склад – це склад фактів. Така інтерпретація є непослідовною і невиправданою. 

Характеристика складу як юридичного розкриває його правові наслідки, 

розмежовує певну сукупність фактів від інших фактичних комплексів, які не 

мають прямого значення для настання правового результату» [25, с. 117]. 

На думку О.О. Красавчикова, під юридичним (фактичним) складом 

варто розуміти певну сукупність юридичних фактів, які є необхідними та 

достатніми, щоб настали передбачені законом юридичні наслідки [355, с. 91]. 

«Фактичний склад – це система юридичних фактів, необхідна для 

настання юридичних наслідків (виникнення, зміни чи припинення 

правовідносин). Фактичний склад є комплексом певних самостійних 

життєвих обставин. У такому випадку будь-яка обставина може мати 

значення юридичного факту» [158, с. 178–179]. Наприклад, «визнання 

громадянина самотнім виступає як фактичний склад, для визначення якого 

необхідно установити: 1) факт малозабезпеченості; 2) факт непрацездатності; 

3) відсутність близьких родичів; 4) наявність рішення органу соціального 

захисту населення про визнання громадянина самотнім» [360, с. 115]. 

У деяких випадках, коли визнають наявність фактичного складу, який 

є підставою виникнення правовідносин, один із елементів складу втрачається 

при виникненні правовідносин, і надалі правовідносини реалізуються 

відповідно до іншого елемента. 

«Фактичний склад необхідний для виникнення та розвитку 

правовідносин у різних галузях» [11, с. 154]. 

На думку В.С. Нерсесянца, «…відповідно до гіпотези норми, 

зреалізованої в правовідносинах, потрібна наявність не одного, а декількох 

юридично значимих фактів, які в сукупності створюють фактичний склад, 

точніше кажучи, – юридико-фактичний склад тієї конкретної ситуації, що 

правореалізується (правового випадку, справи). Належний доказ наявності чи 
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відсутності відповідних юридичних фактів (усього юридико-фактичного 

складу), якого вимагає процесуальне право, створює юридико-процесуальний 

бік (і складову частину) будь-яких конкретних правовідносин. При цьому 

наявність деяких юридичних фактів презюмується (наприклад, презумпція 

знання чинного закону, презумпція невинуватості, презумпція цивільно-

правової дієздатності дорослої фізичної особи, презумпція об’єктивності 

суб’єкта правозастосування тощо), доки не буде у встановленому порядку 

доведено зворотне» [322, с. 507]. 

На думку С.Ф. Кечекьяна, «лише останній факт складу викликає 

правовідносини і тільки вони є юридичним фактом» [177, с. 162–171]. 

У книзі «Питання теорії права» за загальною редакцією О.С. Іоффе 

і М.Д. Шаргородського фактичний склад розуміється як певна сукупність 

юридичних фактів, з настанням яких виникають передбачені законом правові 

наслідки [376, с. 253]. 

С.С. Алексєєв у підручнику «Теорія держави і права» дає таке 

визначення фактичному складові: «фактичний склад – це певна сукупність 

двох або декількох юридичних фактів, настання яких є необхідним для 

виникнення юридичних наслідків» [371, с. 278]. 

Цікава думка з цього приводу М.М. Коркунова, який зазначає: 

«Фактичним припущенням застосування юридичної норми звичайно 

є наявність не одного факту, а декількох. Наприклад, для отримання права 

власності на підставі давності володіння необхідними є: 1) намір володіти 

річчю, як своєю; 2) певна тривалість володіння; 3) безперервність; 

4) безперечність. Тільки за наявності всіх цих умов давнє володіння 

спричиняє право власності. Сукупність усіх таких обставин, наявність яких 

є умовою застосування юридичної норми, називається складом фактичних 

припущень» [222, с. 201]. 

Одна з основних причин існування фактичного складу – складність 

суспільних відносин, необхідність врахування різноманітних, різнорідних 

життєвих обставин. Фактичні склади в більшості випадків покликані 
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з юридико-фактичного боку в певний спосіб організувати поведінку 

учасників суспільних відносин відповідно до норм чинного законодавства. 

Ця забезпечувальна функція виражена здебільшого в тому, що частина 

фактичного складу, яка вже наступила, може породжувати деякі проміжні 

правові наслідки. 

Наприклад, досягнення певного віку та наявність необхідного стажу ще 

не передбачають пенсійних правовідносин. Але ці факти відкривають 

можливість вимагати від органів соціального забезпечення призначення 

пенсії, тобто створюються деякі проміжні правові наслідки. Пенсійні 

ж правовідносини виникають на основі всієї сукупності фактів: настання 

певного віку, необхідного стажу, владного індивідуального акта 

компетентного органу держави про призначення пенсії тощо. 

Отже, «фактичні склади з юридико-фактичного боку виражають 

наявність у праві внутрішніх механізмів, причому таких, які на засадах 

законності опосередковують рух, динаміку правовідносин з урахуванням 

правової активності суб’єктів. А це з урахуванням цінності права свідчить 

про те, що фактичні склади можуть бути віднесені до правових механізмів, 

які відповідають природі права, його цінності» [158, с. 180]. 

Фактичний склад визначають елементи, які його складають. 

Юридичний факт, як уже було відзначено, це власне елемент фактичного 

складу, а не просто його частина. «Елемент відрізняється від частини за 

внутрішніми і зовнішніми характеристиками. З внутрішньої сторони 

елементи є єдиним, завершеним, цілісним утворення. Із зовнішнього боку для 

елемента характерна відносна незалежність від системи, певна 

функціональна самостійність» [362, с. 26]. 

У вступі до праці «Юридичні факти в радянському праві» В.Б. Ісаков 

фактичний склад визначає як комплекс юридичних фактів, що сукупно 

спричиняють правовий наслідок – виникнення, зміну, припинення 

правовідносин. Потім у тексті він робить уточнення, зазначаючи, що 
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«правильнішим буде визначати фактичний склад не як комплекс, а як 

систему юридичних фактів» [163, с. 3, 25]. 

В одній з перших радянських праць із системного аналізу під системою 

розуміли «упорядковану певним чином сукупність елементів, які 

взаємопов’язані та утворюють цілісну єдність» [10, с. 20–40]. 

В.Б. Ісаков далі продовжує, що юридичним фактам притаманна 

системність через такі мотиви. По-перше, фактичний склад може бути 

поділений на окремі складові елементи. Тобто, юридичний факт є елементом 

фактичного складу, а не його дробовою частиною. Вони відрізняються за 

ознаками внутрішньої та зовнішньої схожості. Із зовнішньої сторони такий 

елемент характеризується відносною функціональною незалежністю, із 

внутрішнього – внутрішньою цілісністю [320, с. 25–30]. Варто підкреслити, 

що юридичному факту властиві внутрішні та зовнішні ознаки елемента 

системи, зокрема, єдність і внутрішня цілісність, а також функціональна 

незалежність, адже ті ж самі юридичні факти можуть відображатися 

в різних складах. 

По-друге, для фактичний склад характеризується способом 

взаємозв’язку його елементів між собою. Між елементами фактичного складу 

враховують зв’язки подвійного характеру: вони внесені в систему 

матеріальних правовідносин і, як усі явища дійсності, знаходяться у тісному 

взаємозв’язку між собою. Ці самі елементи характеризуються юридичними 

відносинами. Елементам фактичного складу притаманний особливий 

системний спосіб зв’язку. 

По-третє, спосіб зв’язку елементів між собою обумовлює існування 

фактичного складу як певної системи. Існують випадки, коли у фактичному 

складі взаємодіють між собою матеріальні і юридичні відносини. Юридичні 

відносини спонукають до руху фактичної основи складу, настання факту 

спонукає до утворення юридичних зв’язків. 

По-четверте, у якості системи фактичний склад наділений правовим 

наслідком – новою ознакою, не притаманною його елементам. 
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Лише сукупність елементів, у системі, передбачають правовий наслідок. 

Натомість окремо елемент не наділений такою властивістю. 

По-п’яте, фактичний склад відображається в системі юридичних фактів 

у межах певного інституту чи галузі права. 

Викладені аргументи, на думку В.Б. Ісакова, дають достатньо підстав 

для визначення фактичного складу як системи фактів. 

Адміністративне судочинство як складний комплексний фактичний 

склад може бути розгорненим чи скороченим за кількістю його окремих 

елементів – юридичних фактів і окремих складів, які взаємодіють між собою 

залежно від виникнення правовідносин. Адміністративне судочинство як 

розгорнений склад функціонує при розгляді справ. Він менш динамічний 

через необхідність здійснення безлічі процесуальних дій, які характеризують 

цей фактичний склад притаманними правосуддю рисами. Фактичний склад за 

кожною справою повністю не збігаються, тому що кожна категорія справ має 

свій неповторний набір юридичних фактів. 

Скорочений фактичний склад як нормативна модель процесу у справі 

характеризується тим, що в ньому відсутні деякі факти, обов’язково присутні 

в розгорненому фактичному складі, вилучені з нього. Мета скороченого 

фактичного складу – досягнення того ж кінцевого результату, що і при 

розгорненому фактичному складі, але з меншою кількістю його складників. 

Скорочений фактичний склад враховує особливості конкретних 

категорій справ. 

Наприклад, відповідно до норм КАС України, суддя може розглянути 

справу у скороченому провадженні. В такому випадку вона буде слухатися 

одноособово без здійснення судового засідання та без виклику учасників 

справи. За наслідками такого розгляду суддя, оцінивши наявні докази 

в справі, надані позивачем та відповідачем, приймає законне та обґрунтоване 

судове рішення. Якщо ж під час розгляду справи суддя дійде висновку, що 

неможливість прийняття рішення в справі без проведення судового засідання 

за участі учасників справи, суд переходить до загального позовного 
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провадження, про що постановляється відповідна ухвала та в подальшому 

викликаються учасники справи. 

Учений М.М. Агарков теж зазначав, що «найчастіше юридичні 

правовідносини виникають, змінюються чи припиняються не в результаті 

одиничного факту, а в результаті визначеної сукупності фактів» [394, с. 84]. 

Досліджуючи юридичні факти в адміністративному судочинстві, 

доцільно зазначити, що норма КАС України може викликати правові 

наслідки за наявності як одного юридичного факту, так і їх сукупності. 

Самостійний юридичний факт може зумовлювати юридичні наслідки 

незалежно від інших фактів, у той час як сукупність юридичних фактів, що 

становлять єдиний склад, можуть спричинювати правові наслідки лише за 

умови наявності всіх юридичних фактів, що становлять єдиний 

фактичний склад. 

Велика кількість юридичних наслідків в адміністративному процесі 

встановлюється не в результаті дії окремого юридичного факту, а виникає 

саме із юридичних складів. Така ситуація не випадкова і пояснюється 

специфікою адміністративного судочинства, завданнями, які ставлять перед 

ним при регулюванні визначеного виду суспільних відносин. 

Сукупність юридичних складів є «системою, яка формується за 

ознакою єдності матеріального змісту складів. Дослідження такої системи 

сприяє глибшому розумінню змісту права» [371, с. 55]. 

На сьогодні дискусійне питання щодо процесу накопичення елементів 

фактичного складу. 

Дискусійне й питання про роль і юридичну значущість фактів, які 

входять до фактичного складу в процесі його накопичення. З цього приводу 

висловлені різні думки [277, с. 49; 35, с. 104; 177, с. 161; 212, с. 73]. 

Фахівці з пенсійного права у фактичному складі виділяють «власне 

юридичний факт (вік, інвалідність, втрата годувальника, вислуга років) 

і юридично значимі обставини (стаж роботи, час або причина інвалідності, 

перебування на утриманні померлого годувальника тощо)» [18, с. 126]. 
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Перший факт інколи називають «головним, а всі інші – фактами другого 

порядку» [389, с. 77–78]. 

На думку О.С. Іоффе, «створення можливості виникнення конкретних 

цивільних прав, які випливають із визначених правовідносин, і є той єдиний 

юридично значущий наслідок, що зумовлений одиничним фактом як 

окремою частиною фактичного складу» [157, с. 412]. З.Д. Іванова вважає, що 

«навіть частина фактичного складу викликає певні небайдужі для права 

наслідки, які у деяких випадках не є правовідносинами, оскільки зміст цієї 

правової пов’язаності іноді не є суб’єктивним правом і кореспондувальним 

його юридичним обов’язком» [153, с. 62–63]. 

С.С. Алексєєв зауважує, що «у процесі накопичення елементів 

юридичного складу вже настають відомі (незавершені, «проміжні») правові 

наслідки, які виражаються, наприклад, у вигляді одностороннього акту, 

спрямованого на завершення юридичного складу» [227, с. 174]. 

На думку С.Ф. Кечекьяна, юридичне значення може мати не увесь 

фактичний склад, а лише останній за часом юридичний факт відповідного 

складу, оскільки лише він до виникнення правовідносин [177, с. 161–162]. 

З цією думкою не погодився В.Л. Гейхман, який уважав, що «кожний 

юридичний факт складного юридичного фактичного складу у відповідних 

випадках має своє певне юридичне значення, оскільки без нього не можуть 

виникнути такі правовідносини» [52, с. 7]. Це твердження було по-своєму 

уточнене Б.І. Сташківим, який стверджував: «Не можна погодитися 

з міркуваннями, що юридичне значення має не кожний елемент фактичного 

складу, а їх сукупність загалом. Зібрані у відповідний час і в певному місці 

одиничні факти завдяки тому, що передбачені гіпотезою норми права 

зумовлюють спільний юридичний наслідок – виникнення, зміну чи 

припинення конкретних правовідносин. Гіпотези норм права юридичного 

значення надають не фактичному складу, а одиничним фактам» [11, с. 117]. 

На думку О.О. Красавчикова, «поки юридичний склад не завершений 

за своїм обсягом і змістом, до того часу елементи, які його складають, 
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залишаються тільки фактами. Юридичними ці факти стають тільки тоді, коли 

кількісні зміни (накопичення) у складі закінчуються і наступають зміни 

якісні. Тільки завершений склад стає юридичним» [227, с. 62]. 

Поширена думка, що «накопичення елементів фактичного складу маю 

юридичний характер, тобто поява одного елемента відкриває юридичну 

можливість для наступних і так далі, доки не будуть накопичені всі елементи 

фактичного складу» [41, с. 235]. У такому випадку настання юридичного 

факту зумовлює правові наслідки, відкривається юридична можливість 

настання наступного факту, всі елементи фактичного складу визнаються 

юридичними фактами. 

У складах з невизначеним порядком накопичення (а мова йде саме про 

них), завершальним може стати будь-який елемент. «Будь-який елемент 

складу цього виду потенційно є юридичним фактом. Елементи складу 

можуть бути названі потенційно-юридичними фактами» [227, с. 65]. 

Існує й протилежна позиція науковців, які спростовують юридичний 

характер процесу накопичення елементів фактичного складу. «Незавершений 

фактичний склад є сукупністю юридично відчужених фактів. Лише настання 

останнього факту зумовлює якісний стрибок, у результаті якого вся 

сукупність фактів набуває юридичного значення» [177, с. 161–163]. У цьому 

випадку юридичним фактом виступає лише останній елемент фактичного 

складу, який завершує процес накопичення фактів. 

Фактичний склад може містити в собі юридичні факти, які не є їхньою 

сумою. Така сукупність юридичних фактів, як правило взаємопов’язані один 

з одним. Це проявляється в тому, що елемент фактичного складу формує 

юриичний факт, сукупність яких призводить до виникнення певного 

суб’єктивного права; для того, щоб сформувався фактичний склад 

необхідним є послідовність їх накопичення; у межах фактичного складу існує 

головний юридичний факт, який є вирішальним для настання правових 

наслідків [15, с. 31]. 
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Г.М. Чувакова пропонує розглядати запропоновані поняття у таких 

інтерпретаціях [418, с. 85–94]: 

1. Складові частини (елементи) фактичного складу лише сукупно 

зумовлюють виникнення певних юридичних наслідків, відсутність одного 

з яких перешкоджає їх виникненню. Наприклад, виникнення у громадянина 

суб’єктивного права на одержання вищої освіти вимагає наявності документа 

про закінчення середньої школи (акта-документа), заяви до вузу (дії), 

успішного складання вступних іспитів (дії), акта про зарахування до вузу 

(юридичного акта). 

«Окремі елементи фактичного складу можуть мати деякі самостійні 

юридичні наслідки» [161]. Наприклад, виникнення права на пенсію потребує 

досягнення певного віку, наявність установленого законом стажу роботи, 

заяви особи про надання їй пенсії, акт про призначення пенсії. Крім того: 

а) факт заяви громадянина спричиняє обов’язок відповідного органа 

розглянути заяву; б) наявність умов (віку, стажу), з якими закон пов’язує 

право на пенсію, передбачає обов’язок відповідного органа видати акт про 

призначення пенсії; в) видання цього акта викликає обов’язок виплати пенсії. 

У наведеному прикладі кожен елемент фактичного складу є певним 

різновидом юридичних фактів, але їх наслідки не мають вирішального 

значення для виникнення суб’єктивного права (тобто права, в одержанні 

якого громадянин безпосередньо зацікавлений). Наслідки кожного 

з елементів виконують роль підготовчих ланок, які мають деякою мірою 

процесуальний характер. За цих умов виникнення суб’єктивного права на 

матеріальне забезпечення за віком можливе лише за наявності повного 

фактичного складу. Настання правових наслідків окремих елементів у деяких 

фактичних складах не спростовує загальної важливої вимоги законності 

щодо настання (накопичення) всіх елементів фактичного складу відповідно 

до нормативного розпорядження, тому що фактичний склад загалом 

є підставою виникнення певного суб’єктивного права. 
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2. Тимчасова послідовність у настанні елементів фактичного складу 

властива більшості складів і виявляється у тому, що першим елементом часто 

служать так звані факти загального характеру. Наприклад, виникнення 

суб’єктивних прав громадян у низці галузей права пов’язане з досягненням 

конкретного віку (виникнення виборчого права, права на одержання 

паспорта, трудового права та ін.): цей загальний факт як елемент фактичного 

складу, що зумовлює виникнення суб’єктивного права, має і самостійні 

юридичні наслідки у виді виникнення відповідної правосуб’єктності. 

Остання займає певне місце в механізмі правового регулювання, тому що за 

відсутності правосуб’єктності не можна набути відповідного суб’єктивного 

права. Таким загальним фактом можуть бути і різні види родинних зв’язків, 

які з юридичного боку «мовчать» доти, доки не наступили інші елементи 

фактичного складу. Однак без родинних зв’язків будуть безрезультатними 

інші факти, які діють лише при встановленні конкретного ступеня 

споріднення (при виникненні аліментних прав, спадкових прав тощо). 

Ступінь споріднення виконує тут роль одного з істотних елементів 

фактичного складу. Зазначені обставини загального характеру є здебільшого 

тривалими і відносяться до фактів-станів. Але стани зазвичай виступають не 

самостійними юридичними фактами, а як елемент складного фактичного 

складу. Останній елемент фактичного складу має юридичне значення лише за 

наявності усіх фактів, передбачених нормою права в якості передумови 

виникнення певного суб’єктивного права. Наприклад, акти призначення на ту 

чи ту посаду, підвищення у званні і т. ін. можливі тільки при встановленні 

всіх підстав, передбачених законом для їхнього видання, і за послідовністю 

у часі виникають останніми. У цьому виявляються вимоги законності 

всередині самого фактичного складу. 

3. Обставини, які утворюють фактичний склад, нерівнозначні. У будь-

якому фактичному складі є головний факт, який визначає правові наслідки. 

Виявлення вирішального факту у фактичному складі знаходиться 

в центрі уваги тієї особи, яка видає акт застосування права. З’ясування 
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головного юридичного факту необхідне також при оформленні довідок, які 

виступають документальним підтвердженням потрібного юридичного факту. 

У законодавстві не завжди чітко проводиться межа між вирішальними 

і другорядними юридичними фактами. 

Крім того, «доцільно встановити щодо всіх фактичних складів наслідки 

ненастання і настання другорядних юридичних фактів для дієвості 

вирішального факту, що є підставою виникнення відповідного суб’єктивного 

права» [15, с. 37]. 

4. Заключним елементом фактичного складу є не просто останній факт, 

що наступив у процесі розвитку складу, а той факт, за наявності якого 

виникають передбачені нормами права правові наслідки. У багатьох 

випадках таким заключним елементом є правомірна дія у виді договору або 

акта застосування. 

Заключні юридичні факти у фактичному складі є приводом до настання 

передбачених нормою права юридичних наслідків. «Загалом фактичний 

склад є внутрішньо структурованим, його компоненти наділені юридичною 

самостійністю, але мають чітко встановлені взаємозв’язки, що відкриває 

можливості для вивчення інших його властивостей і здійснення 

класифікації» [414, с. 47–49]. 

Уважаємо, дискусії з приводу вирішального значення факту в складі 

неперспективні, оскільки наслідки зумовлює не факт, а завершений склад. 

У випадку, якщо наступить головний факт, який спричиняє наслідки за 

відсутності попередніх фактів, такий фактичний склад в майбутньому може 

бути визнаний дефектним. Наприклад, повернення позову без попереднього 

розгляду спричинить скасування такого судового рішення. 

У теорії юридичної фактології існують різні думки щодо визначення 

складного фактичного складу. Наприклад, під складним фактичним складом 

одні вчені розуміють такий склад, до якого входять як дії, так і події, другі – 

склад, який містить два юридичних акти (адміністративні акти); треті – 

сукупність фактів різних галузей права [51, с. 74; 163, с. 25; 14, с. 176]. 
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Серед вчених існує думка, що події можуть виступати як процесуальні 

юридичні факти, проте вони не завжди створюють правовідносини 

самостійно, вони можуть створювати наслідки лише в сукупності 

з процесуальними діями суду. М.Б. Зейдер вважає, що події не можуть бути 

самостійними юридичними фактами, а лише в сукупності з діями, і завжди 

виступають елементом юридичного складу фактів» [151, с. 65]. 

Існує й інша думка, що події можуть самостійно виступати в системі 

процесуальних юридичних фактів. Їх особливість полягає в тому, що вони 

зумовлюють наявність правовідносин лише в поєднанні з процесуальними 

діями суду. Для прикладу, факт смерті сторони провадження не призводить 

до закриття провадження, адже це можливе лише на підставі відповідної 

ухвали суду [259, с. 109]. 

Існують випадки, коли фактичні склади є подібними за багатьма 

ознаками до складних юридичних фактів. Іноді існують випадки, коли 

правове регулювання здійснюється за допомогою складних юридичних 

фактів. До таких відносяться, наприклад, факт дієздатності особи. Такий факт 

містить у собі суб’єктивний елемент – можливість особи своїми діями 

реалізовувати свої права та виконувати обов’язки, а також об’єктивний 

елемент – вік [418, с. 94–100]. Розрізняють також складні юридичні факти, 

які мають складну структуру, характеризуються тим, що правові норми 

охоплюють різноманітні соціальні явища. 

Прикладом складного юридичного факту є також правопорушення 

(злочин), що містять в своєму складі чотири елементи: суб’єкт – певна особа, 

яка вчинила делікт, об’єкт – суспільні відносини, на захист яких спрямовані 

норми права, об’єктивну сторону – зовнішня форма вираження протиправних 

діянь, суб’єктивну сторону – внутрішня сторона вчиненого правопорушення 

(мотиви, вина). У даному випадку проступок виступає одним складним 

юридичним фактом, проте аж ніяк не чотирма юридичними фактами. 

Як уже зазначали, фактичні склади варто відрізняти від утворень 

іншого характеру – складних юридичних фактів. «Головна їх відмінність 
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полягає в тому, що фактичний склад – це система юридичних фактів, 

а складний юридичний факт – система ознак одного факту» [273, с. 313]. 

Складним юридичним фактом є також і адміністративний делікт. 

У будь-якій протиправній поведінці, в тому числі й правопорушенні, 

виділяють чотири ознаки: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну 

сторону. У такому випадку склад правопорушення формують 

чотири елементи. 

Таким чином, структура складу адміністративного проступку 

формується наявністю таких елементів: 1) об’єкт посягання; 2) об’єктивна 

сторона (зовнішній прояв суспільно-шкідливого діяння); 3) суб’єкт складу 

адміністративного проступку, яким є осудна особа, яка досягла певного; 

4) суб’єктивна сторона – це внутрішнє психічне ставлення до скоєного 

правопорушення та його наслідків. [192, с. 5; 200, с. 69; 208, с. 18; 199, с. 15] 

явищем чи подією, або ж фрагментом дійсності. 

С.С. Алєксєєв вважає, що «фактичну підставу юридичної відпові-

дальності утворює значна кількість життєвих фактів, основним елементом 

яких є правопорушення. Ці життєві факти об’єднують дві основних ланки: 

склад правопорушення, правозастосовний акт» [158, с. 188–192]. 

Відмінність фактичного складу від складного юридичного факту 

полягає в тому, що фактичний склад містить в собі юридичні факти. 

Складний юридичний факт це багатогранне явище, в той час як фактичний 

склад є сукупністю таких явищ. Існують випадки, коли для того щоб 

завершилося накопичення фактичного складу, необхідна наявність усіх 

юридичних фактів та їх послідовне накопичення. Для прикладу, щоб 

підприємство було визнано банкрутом необхідним є проходження усієї 

процедури банкрутства та визнання її в суді [159, с. 347]. 

Тому, основною відмінністю складного юридичного факту від 

фактичного складу полягає в тому, що фактичний склад – це певна 

упорядкована система юридичних фактів, в той час як складний юридичний 

факт виступає системою ознак такого факту. О.О. Красавчиков цілком 



130 

справедливо відзначав: «Елемент фактичного складу – окремий юридичний 

факт. Елементом факту є певні явища, що утворюють дію чи 

подію» [227, с. 57]. 

Варто зазначити, що фактичні склади варто відрізняти не лише від 

складних юридичних фактів, але й також від інших юридичних конструкцій, 

під якою слід розуміти певну модель врегульованих правом суспільних 

відносин, у тому числі й юридичних фактів [405, с. 12]. До таких юридичних 

конструкцій також належать норма, склад правовідносин тощо. 

Юридична конструкція та фактичний склад наділені схожими рисами. 

Юридична конструкція є ідеальною моделлю деяких сторін матеріальних 

відносин і може бути зрозуміла тільки в цьому зв’язку. У низці випадків 

юридична конструкція є юридико-фактичним утворенням (наприклад, 

безпідставно придбане майно). На практиці це призводить до того, що 

зазначені явища змішують. У той час природа та функціональне призначення 

тих і тих різні. Фактичний склад – це своєрідна сукупність юридичних 

фактів, необхідних для настання правових наслідків, є елементом механізму 

правового регулювання. Юридична конструкція – це утворення науково-

практичного призначення» [54, с. 24]. Вона не є елементом механізму 

правового регулювання. «Юридична конструкція може відображати 

взаємозв’язки юридичних фактів, вона може знайти втілення в законодавстві, 

однак це не дає підстав ототожнювати її з фактичним складом [362, с. 29]. 

Російські вчені, які досліджували фактичні склади в дореволюційний 

період, чітко розмежовували фактичні склади й юридичні умови, що 

впливають на виникнення, зміну та припинення правовідносин. Одним із 

прихильників такої теорії був М.М. Коркунов, який вважав, що «віднесення 

умов до фактичних складів може призвести до наявності нечітко визначених 

меж фактичних складів» [220, с. 160]. Проте М.Г. Гуревич, З.Д. Іванова та 

О.С. Іоффе стверджували, що до фактичного складу повинні бути включені 

не лише юридичні факти, які є основою для виникнення правовідносин, 
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а й умови, без яких визначені групи та види зобов’язальних правовідносин 

виникнути не можуть [126, с. 72; 41, с. 124–125; 15, с. 36]. 

Було висловлено думку, що тільки дії є власне юридичними фактами, 

а умови є юридично значимими обставинами. Питання про необхідність 

виділення умов як самостійного поняття порушують В.Б. Ісаков [362, с. 12–13] 

та А.О. Матюхін [368, с. 71]. 

Із цього приводу одні вчені поділяють думку, що у сфері 

процесуального права такі дії потрібно розмежовувати на дві групи: 

а) основні процесуальні дії, які викликають, змінюють чи припиняють 

процесуальні правовідносини, тобто юридичні факти (подача позову, відмова 

від позову, укладення мирової угоди, винесення судового рішення); 

б) процесуальні дії, які не мають вирішального значення для розвитку 

правовідносин (заявлення клопотань, виклик учасника процесу до суду, 

допит судом свідків тощо) і які не є юридичними фактами. 

Учений М.Б. Зейдер здійснює поділ процесуальних дій учасників 

справи на дії, з настанням яких настають процесуальні наслідки та які не 

тягнуть за собою їх настання. Лише деякі процесуальні дії можуть бути 

юридичними фактам, інші – можуть бути процесуальними помилками та не 

бути юридичними фактами [151, с. 64]. Таку думку підтримував 

і Д.М. Чечот [413, с. 10]. М.А. Гурвич процесуальні дії розглядав у вузькому 

значенні як подання позову чи відмова від нього, виникають під час 

реалізації прав та обов’язків учасників справи та суду. Деякі дії, наприклад 

явка до суду, здійснюються в процесуальній формі, проте не є підставою для 

виникнення, зміни чи припинення правовідносин [123, с. 98]. 

Існує думка, що юридичні факти не лише зумовлюють виникнення, 

зміну чи припинення процесуальних правовідносин. Вони також сприяють 

реалізації процесуальним правам та обов’язкам [328, с. 50]. Для прикладу, 

учасник справи може заявити клопотання про допит свідка. Указана дія 

є способом реалізації суб’єктивного процесуального права сторони. 

У випадку, якщо таке клопотання буде задоволено судом, матиме місце 
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наявність правовідносин уже між свідком та судом. З цього приводу 

В.М. Щеглов зазначає, що усі процесуальні дії, які призводять до виникнення 

процесуального права чи виконання обов’язку, є юридичними фактами, 

навіть якщо такі процесуальні дії є незначними [433, с. 83]. 

Розглянуту вище групу фактів прийнято називати «нормативними», або 

«юридичними» умовами [396, с. 124]. Це дозволяє відмежувати такі 

конструкції від фактичних складів та юридичних фактів – фактичних 

передумов. Указане дозволяє з’ясувати їх юридичне значення для настання 

правових наслідків [150, с. 99]. 

Факт перебування у трудових правовідносинах у випадку накладення 

стягнення виступає в цьому випадку попередньою юридичною умовою, що 

не входять до складу. «Він може бути пов’язаний не тільки з таким складом, 

але і з іншими складами правозмінювального та правоперешкоджувального 

характеру (надання відпустки, отримання квартири, відшкодування збитків 

тощо). Юридичну умову не можна віднести до елементів фактичного 

складу» [396, с. 125]. 

Якщо юридичний факт, фактичний склад встановлюється з необхідною 

повнотою і точністю, то з’ясування юридичних умов звичайно виходить за 

межі доказування [125, с. 83; 218, с. 88; 387, с. 73–75]. 

Також варто зазначити, що фактичний склад наділений ознакою 

цілісністю системи життєвих обставин. Окремі елементи такого складу 

перебувають у взаємозв’язку між собою. Існує думка, що саме кінцевий 

правовий наслідок виступає результатом складу в цілому [154, с. 36]. 

Розглядаючи позицію Р.О. Ханнанова з приводу юридично значимих 

умов, відзначимо, що він виділяє таку їхню відмітну рису, як тривалий 

характер. «Юридичні умови виникають до появи юридичних фактів (складів) 

і можуть довгий час існувати у потенційному стані, не викликаючи жодних 

правових наслідків» [396, с. 125–126]. 

Спільною рисою між умовою та підставою правовідносин є те, що вони 

регламентовані нормою права. Проте варто підкреслити, що дія та 
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бездіяльність є причиною виникнення, зміни та припинення правовідносин. 

Умова як така не породжує таких наслідків [268, с. 71]. 

Зазначимо, що фактичні склади містять не лише юридичні факти, 

а й інші обставини, що впливають на виникнення, зміну та припинення 

правовідносин, які потрібно вважати їх елементами. Щодо зв’язку цих 

елементів, то саме такий зв’язок визначає функціонування фактичного 

складу як складної системи загалом. «Фактичні обставини, пов’язані 

з виникненням, зміною та припиненням правовідносин, не обмежуються 

лише юридичними фактами. До них належать й інші факти, які мають 

юридичне значення – юридичні умови, тобто певні обставини, що мають 

значення для настання правових наслідків, які пов’язані з ними не прямо, 

а через декілька проміжних ланок» [23, с. 109]. 

Існує декілька розмежувальних ознак умов і фактів [418, с. 78–85]. 

По-перше, юридичні факти прямо породжують правові наслідки, 

юридичні умови – опосередковано, через проміжну ланку. 

По-друге, юридичний факт має наслідком виникнення правовідносин 

(наприклад, видача доручення викликає зазначені в ній права й обов’язки; 

обрання народним депутатом установлює права і обов’язки, передбачені 

законодавством; висновок трудового договору є підставою для виникнення 

трудових правовідносин), тобто правовідносини виникають безпосередньо 

після виникнення юридичного факту. 

По-третє, юридичні факти у великій мірі – це обставини, які мають 

одноразовий характер, наприклад, укладення певного договору, прийняття 

рішення в судовій справі. Юридичні умови – це обставини тривалої дії. 

Для прикладу, якщо певна особа не володіє державною мовою, то це має 

наслідком обмеження тривалої дії щодо зайняття державної посади. 

У правовій літературі стать, вік, стан здоров’я тощо часто іменують 

юридичними фактами. «Чи не суперечить це передбачуваному 

розмежуванню юридичних умов та юридичних фактів? Здається, 

суперечності тут немає. Такі соціальні обставини обумовлюють особливий 
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тип правових зв’язків – загальні (загальнорегулятивні) правовідно-

сини» [267, с. 69–99]. Підкреслимо, що «віднесення низки фактичних 

обставин до юридичних умов не означає будь-якої їх дискредитації, не 

робить їх «другорядними» юридичними фактами. В одних правовідносинах 

фактичні обставини можуть бути юридичними фактами, в інших – 

реалізуються як юридичні (нормативні) умови» [31, с. 183]. 

Умови можуть бути поділені на суб’єктивні, які стосуються сфери 

свідомості і волі (ціль, вибір форми і способу дії, прогнозування її наслідків), 

і об’єктивні, тобто ті, які існують незалежно від суб’єкта, який діє (погодні 

умови, час доби). Ціль, мотиви, форма, спосіб дії можуть розглядатися як 

умови, якщо вони матеріалізовані в діях, тобто виступають як суб’єктивні 

елементи, що характеризують їхню правомірність чи протиправність. Тому, 

наприклад, вина особи в здійсненні протиправної дії не може бути 

юридичним фактом, який самостійно викликає правові наслідки, а є однією 

з умов трансформації такої дії в підставу (юридичний факт) відповідальності. 

Зазначимо, що правопорушення не може бути розглянуте як фактичний 

склад, оскільки окремо взяті його елементи не є окремими юридичними 

фактами. Отже, розмежування юридичних фактів і юридичних умов має 

важливе практичне значення. «При застосуванні права повинні бути 

встановлені всі необхідні юридичні факти, у той час як наявність юридичних 

умов звичайно презюмується. Інакше правозастосовний орган у кожному 

випадку повинен був би встановлювати нескінченний ланцюг юридичних 

фактів, пов’язаних із цими правовими наслідками. Уточнене визначення 

фактичного складу може бути сформульоване так: фактичний склад – це 

система юридичних фактів і юридично значимих умов, передбачених 

нормами права як підстава для настання правових наслідків» [418, с. 78–85]. 

Фактичний склад у нормі права формулюється конкретно, у ній 

закріплені всі його елементи. Так, для отримання особі пенсії за віком 

необхідна наявність всіх юридичних фактів, зокрема така особа повинна 

досягти певного віку, стажу роботи, подана заява, рішення уповноваженого 
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органу про призначення пенсії. У випадку відсутності будь-якого 

з перелічених юридичних фактів правовідносити можуть і не 

настати [419, с. 446–450]. 

Проте праву відомі фактичні склади, яким притаманні загальні ознаки. 

Такими є, наприклад, визначені законом підстави розірвання шлюбу 

(фактичний розпад сім’ї, відсутність нормальних умов для спільного життя 

і виховання дітей); для вирішення питання щодо позбавлення батьківських 

прав або відібрання дитини (незабезпечення одним із батьків умов для 

нормального розвитку та виховання дітей); для відновлення пропущеного 

терміну позовної давності (за наявності поважних причин). Такі загальні 

склади необхідні в тих випадках, коли йдеться складні обставини, конкретне 

визначення яких законом призвело б до зайвої формалізації» [318, с. 282]. 

У правовій системі існує і таке поєднання фактів, яке можна назвати 

фактичною ситуацією: «це не стільки сукупність (система) фактів, скільки 

фактична індивідуальна обстановка, характерна для цього випадку 

юридичного регулювання. Саме на ту чи ту ситуацію (обстановку) 

і орієнтований галузевий правовий інститут, і саме з ним пов’язаний якісно 

особливий вид (або тип) загальних юридичних наслідків» [158, с. 183]. 

Зауважимо, за допомогою реалізації права учасники правовідносин 

реалізовують свої права та обов’язки, без чого вони не будуть мати змоги 

втілити правові норми у життя; нормою права зумовлюються специфічні 

правовідносити; її наявність є обов’язковою умовою для розв’язання спору 

між учасниками правовідносин. 

У такому випадку в правозастосовний процес залучаються органи 

державної влади, що наділені повноваженнями розглядати та вирішувати 

справи. Варто зазначити, що у випадку вчинення проступку застосування 

норм права здійснюється компетентними суб’єктами владних повноважень 

від імені держави; реалізація норм права здійснюється у випадку 

необхідності застосування контролю органом державної влади за законністю 
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дій суб’єктів правовідносин або у випадку офіційного підтвердження певних 

фактів [365, с. 114]. 

Правове регулювання здійснює свій вплив під час реалізації 

процесуальних норм за допомогою правових норм, актів їхнього тлумачення 

і застосування, принципів права, юридичних фактів, суб’єктивних 

юридичних прав і обов’язків, правових відносин, правової свідомості, актів 

реалізації юридичних норм, правової культури, законності тощо. 

За допомогою механізму правового регулювання здійснюється відображення 

характеру зв’язків між цими явищами [159, с. 413]. 

На реалізацію процесуальних норм впливає низка чинників. Крім 

правового механізму реалізації, виділяють «соціальний і психологічний, які 

взаємодіють між собою, адже учасники процесу живуть не в ізольованому 

світі, і на їх процесуальну діяльність впливають різні обставини» [109, с. 97]. 

Процес реалізації та застосування права виражений в діях людей. На 

поведінку суб’єктів, щодо яких спрямована дія норм, впливають 

організаційні, економічні, політичні, психологічні, інформаційні, моральні 

фактори, стереотипи мислення, звички, життєвий досвід, традиції поведінки 

у певної соціальної групи або спільноти людей, правова культура 

та свідомість. 

Реалізація адміністративних процесуальних норм учасниками судового 

адміністративного процесу зумовлюється різними чинниками. Може 

відбуватися затягування процесу за допомогою визначених законом засобів 

захисту (витребування доказів, заява клопотань про виклик свідків, неявка 

в судове засідання тощо). Тобто, можуть мати місце певних зловживань 

процесуальними правами сторін. 

Незважаючи на всі добрі наміри законодавця, окремі нормативні акти 

не завжди враховують всі нюанси відносин, що виникають на підставі цих 

норм. Такий стан справ потребує ґрунтовних наукових досліджень, 

результатом чого мають стати пропозиції щодо удосконалення 

законодавства [410, с. 12; 4090, с. 10; 64, с. 39; 63, с. 53]. 
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Одним із способів реалізації повноважень органів державної влади 

є надання адміністративних послуг. Для розв’язання проблем у наданні 

адміністративних послуг необхідно сконцентрувати зусилля в таких 

напрямах: «підвищенні ефективності роботи державного апарату і наданні 

населенню більш якісних послуг; розвитку партнерських відносин між 

державним і приватним секторами, більш чіткому поділі їх відповідальності 

за розв’язання проблем, що виникають; налагодженні багатосторонніх 

зв’язків між державою і громадянським суспільством, залученні населення до 

управління суспільними справами тощо» [67, с. 70]. 

На застосування права суддями впливає безліч обставин [282, с. 6–17]. 

Незважаючи на, здавалося б, однакові передумови (один рівень юридичної 

освіти, однаковий фактичний склад справи тощо), судді інколи виносять 

суперечливі рішення. На жаль, «існують випадки, коли особи звертаються до 

суду і з’ясовується, що їм варто в основному «боротися» не з відповідачем, 

а з суддею, щоб його заяву було прийнято своєчасно і провадження у справі 

було без зволікань відкрито, щоб розгляд справи не відкладався нескінченно 

довго, щоб рішення було своєчасно і повно викладено тощо» [177, с. 98]. 

«Інколи це може бути підставою для припинення повноважень 

судді» [81, с. 53]. 

Іноді перешкодою для реалізації процесуальних норм є і психологічна 

неготовність багатьох суддів усвідомити себе як носіїв судової влади. 

Суб’єктивний прояв правозастосовної діяльності, опосередкований 

особистістю судді зі своїм сформованим духовним світом та ціннісними 

орієнтаціями, дозволяє науковцям розглядати особистість судді «як 

аксіологічний феномен, адже саме сформовані протягом життя ціннісні 

орієнтації в подальшому становлять суб’єктивний аспект правозастосовної 

діяльності» [55, с. 37]. 

Професія судді найскладніша серед юридичних професій. Це пов’язано 

з необхідністю приймати важливі та відповідальні рішення, визначати долі 

інших людей. Тому суддя повинен нести високу відповідальність за свої 
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вчинки. Суддя має характеризуватися високими моральними якостями, 

прагненням до справедливості. Необхідний індивідуальний підхід до кожної 

людини, поважне ставлення до її особистості. «Правосуддя стосується долі 

багатьох людей. Судити потрібно справедливо, з урахуванням усіх обставин 

справи. Суддя має бути об’єктивним. Правосвідомість судді багато у чому 

визначається й іншими факторами, зокрема й устроями суспільства, умовами 

життя людей, традиціями» [448, с. 495–512]. Також існують певні 

психологічні особливості при прийнятті рішень складом суду під час 

колегіального обговорення. «Тут варто пам’ятати про такі психологічні 

явища, як конформізм і сугестія. У будь-якому випадку судді піддаються 

груповій поведінці, впливу лідера» [214, с. 180]. 

Зауважимо, що адміністративні справи не завжди виключно юридичні 

за характером, а інколи мають і значну політичну підоснову. «Забезпечити 

в таких умовах правильну і своєчасну реалізацію як процесуальних, так 

і матеріальних норм стає все складніше. Наприклад, адміністративні справи, 

пов’язані з виборчим процесом» [102, с. 137]. 

Як зазначав Голова Вищого адміністративного суду України 

О. Пасенюк (2004–2011 рр), на сьогодні фіксуємо випадки неоднозначного 

вирішення судових справ, пов’язані із суперечностями в нормативному 

регулюванні правовідносин. 

При подоланні зазначеної проблеми Вищий адміністративний суд 

України приділяв особливу увагу аналізу тенденцій у правозастосовній 

діяльності адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій. Якщо 

законодавство застосовують неправильно чи неоднаково, оперативно та 

доступними засобами намагаються виправити становище: готують 

роз’яснення з найбільш актуальних і поширених проблем, що виникають під 

час розгляду судових справ, проводять семінари тощо. Постійно надається 

методична допомога з організаційного забезпечення діяльності, зокрема 

з питань організації роботи з кадрами, ведення судової статистики, 

фінансово-господарської діяльності тощо. Зусилля Вищого 
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адміністративного суду України спрямовуються на підготовку роз’яснень 

з питань застосування законодавства, вивчення стану організації здійснення 

судочинства в окружних та апеляційних адміністративних судах і надання їм 

методичної допомоги. У центрі уваги Вищого адміністративного суду 

України – питання вдосконалення законодавства. Судова практика відіграє 

значну роль у цьому процесі. Водночас вона значно випереджає 

законодавчий процес, оскільки є більш гнучкою та оперативною в розрізі 

врахування змін у суспільних правовідносинах. «Під час здійснення 

правосуддя доводиться вирішувати колізійні ситуації значно раніше, ніж 

вони можуть бути врегульовані на законодавчому рівні, оскільки відсутність 

правової норми не може бути підставою для відмови у здійсненні 

правосуддя» [294, с. 6; 194, с. 59]. 

На жаль, склався певний стереотип сприйняття багатьма суддями 

законодавства, який можна назвати «інструктивним». Тривале існування 

в режимі приписів і заборон сформувало певний спосіб сприйняття суддями 

права. Коли в нормі шукали готові відповіді на фактичні ситуації, що стали 

об’єктом судового пізнання, законодавство сприймалося як інструкція. 

У цьому контексті варто нагадати, що «адміністративна юстиція є не 

каральним, а правозахисним інститутом як в Україні, так і за 

кордоном» [441, с. 4782]. «Завданням адміністративного судочинства 

повинно бути реальне вирішення справи судом в найбільш доступній формі 

та найменшими затратами для заявника» [445, с. 299]. Важливим 

є забезпечення доступу до правосуддя в цій сфері суспільних відносин [444]. 

На дотриманні справедливості розгляду справ також неодноразово 

наголошували вчені [442, с. 1109–1123; 449, с. 168–180]. 

Особливістю адміністративного судочинства є те, що у процесі простій 

людині протистоїть потужний адміністративний апарат, на якого працює не 

один юрист. У зв’язку з цим у сторін заздалегідь складаються нерівні 

можливості. Щоб певним чином урівноважити шанси, суд повинен 

відігравати активну роль в адміністративному процесі для того, щоб сприяти 
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особі в захисті її прав. Для цього суд має допомогти громадянину 

визначитися з доказами, що могли б підтвердити обставини, на які він 

посилається; вжити заходів, щоб особа знайшла і надала додаткову 

інформацію, яку суд може врахувати при вирішенні справи; за власною 

ініціативою добувати докази, яких, на думку суду, не вистачає. Отож, 

«адміністративний суд, на відміну від суто змагального цивільного процесу, 

де суд оперує виключно тим, на що посилаються сторони, має повністю 

встановити обставини справи, щоб ухвалити справедливе й об’єктивне 

рішення. Така роль суду частково ґрунтується на принципі, що зветься 

розшуковим або інквізиційним, чи принципом офіційності» [427, с. 22]. 

Розрізняють два види процесу: змагальний і розшуковий 

(інквізиційний). У розшуковому процесі основну роль під час доказування 

виконує суд, водночас сторони не є суб’єктами доказування, не користуються 

процесуальними правами щодо доказування та не беруть участі 

в дослідженні доказів. 

У процесі, побудованому за змагальним принципом, збір, підготовка 

і подання доказів покладено на сторони. На основі поданих сторонами 

доказів суд приймає рішення. Сторони в такому процесі наділені 

процесуальними правами і є суб’єктами доказової діяльності. 

Аналіз цих положень дозволяє зробити висновок про те, що 

в адміністративних судах процес є змагальним з поєднанням елементів 

розшукового процесу [209, с. 156–157; 207, с. 314]. 

Значний вплив на суб’єкта звернення до суду має уявний образ судової 

системи як залежної третьої гілки влади. На жаль, суспільство не завжди 

повною мірою усвідомлює суд як дійсно незалежного від законодавчої 

і особливо виконавчої гілок влади. 

Парламентарії, судді, науковці і юристи-практики, які є учасниками 

судової реформи, прагнули одного і того самого: позбавити судову систему 

стереотипів, що негативно впливали на її авторитет у суспільстві. Судова 

система, як і будь-яка система органів державної влади, – це передусім люди, 
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які її утворюють. Прописані в тексті Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів» механізми відправлення правосудді передбачають наявність 

належної кваліфікації суддів задля ухвалення ними законних та 

обґрунтованих судових рішень. Цікаво, що у своїх рішеннях Європейський 

суд з прав людини, розглядаючи справи про порушення права на 

справедливий суд, хоч і не називає прямо низьку кваліфікацію судді 

причиною порушення такого права, але в багатьох випадках опосередковано 

вказує на це. У зазначеному контексті особливу зацікавленість викликає 

відома справа «Рябих проти Росії» (до речі, спір у національній інстанції 

стосувався справедливої індексації вкладів громадян в Ощадбанку, які 

«розтанули» в 1991–1992 роках), де Євросуд констатував порушення права 

на справедливий суд «у зв’язку із п’ятиразовим скасуванням рішення суду 

першої інстанції вищестоящим» [340, с. 91]. 

У цьому контексті варто зазначити, що «законність варто також 

розглядати як принцип державної діяльності, що зреалізований в юридичних 

нормах, дотримання і виконання яких обов’язкове для суб’єктів правових 

відносин» [286, с. 53]. 

Існує і стійке уявлення про те, що кращі варіанти вирішення 

конкретних правових проблем – це пошук неформальних шляхів їх 

вирішення. Нерідко особи не докладають зусиль для захисту прав через 

зневіру в ефективність дієвого судового механізму захисту прав, свобод та 

інтересів осіб, або просто погоджуються з ситуацією. Наявність юридичної 

правочинності на звернення до суду не завжди поєднується з волею 

зацікавленої особи через невіру в ефективність судового захисту. Проте 

останнім часом спостерігається збільшення кількості звернень до суду, що 

свідчить про зростання довіри до нього. 

Отже, фактичний склад в адміністративному судочинстві – це 

«сукупність юридичних фактів та інших елементів фактичного складу у сфері 

судового адміністративного процесу, необхідних і достатніх для настання 

передбачених законом юридичних наслідків» [91, с. 48; 108, с. 51]. 
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Фактичні склади необхідно розмежовувати від утворень складних 

юридичних фактів. Основана їхня відмітність існує в тому, що фактичний 

склад є системою певних юридичних фактів, а складний юридичний факт – 

системою певних ознак одного факту. 

У фактичному складі юридичні факти можуть перебувати в різному 

взаємозв’язку між собою. 

Наприклад, існують випадки, коли для настання правових наслідків 

необхідне одночасне існування всіх елементів фактичного складу, незалежно 

від порядку їх накопичення. 

Наступний – більш складний спосіб зв’язку елементів складу. 

Для виникнення правового наслідку юридичні факти повинні не тільки 

одночасно існувати, а й обов’язково витримати певний порядок накопичення 

в складі. 

Інший – це такий спосіб зв’язку елементів у складі, коли з двох або 

декількох зазначених у нормі юридичних фактів для настання правових 

наслідків достатньо появи одного. Юридичні факти в цьому випадку 

пов’язані альтернативно. 

 

2.2. Класифікація фактичних складів 

 

На сьогодні дослідження фактичних складів у адміністративному 

судочинстві майже не проводилися. Не виключення становлять також 

відсутність розвідок в сфері їх класифікації [92, с. 96]. 

Класифікація фактичних складів – розподіл фактичних складів на 

взаємозалежні види відповідно до найбільш істотних і специфічних ознак. 

Класифікація фактичних складів здійснюється за різними ознаками: 

«функціональною, змістовною, структурною та ін.» [362, с. 30]. 

Класифікація за юридичними функціями пов’язана з розмежуванням 

правовстановлювальних, правозмінювальних і правоприпиню-

вальних складів. 
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Як і юридичні факти, фактичні склади поділяють на 

правовстановлювальні, правозмінювальні, правоприпинювальні. Правові 

наслідки, що пов’язані з фактичною передумовою, можуть відображатися 

у виникненні, зміні чи припиненні правовідносин. 

Класифікація за критерієм змісту пов’язана із поділом складів на 

«однорідні та комплексні» [362, с. 30]. 

Класифікація за комплексними чи однорідними  складами пов’язана із 

розмежуванням, по-перше, складів, що передбачають юридичні факти однієї 

галузі права (однорідні склади), по-друге, складів, що в собі поєднують 

юридичні факти кількох галузей права (комплексні склади). 

Наприклад, однорідним фактичним складом буде виступати фактичний 

склад, наявність якого необхідна для працевлаштування. Усі елементи такого 

складу (заява працівника, наказ керівника або ж випробувальний строк) 

є однорідними фактами. Вони належать до однієї галузі права – трудового. 

Оскарження в порядку адміністративного судочинства відмови 

в прийнятті на державну службу може виступати прикладом комплексного 

фактичного складу. Комплексним цей фактичний склад є тому, що «містить 

в собі окремі елементи, притаманні нормами як трудового права, так 

і адміністративного судочинства» [85, с. 130]. 

Варто зазначити, що існують ситуації, коли юридичні факти виходять 

за межі певної галузі права, що свідчить про наявність комплексних 

фактичних складів. Указане свідчить про необхідність виваженого підходу до 

формування юридичних фактів під час нормотворчого процесу задля того, 

щоб юридичні факти були сумісними з іншими елементами механізму 

правового регулювання. 

За характером зв’язку елементів фактичні склади поділяють на «прості, 

складні та змішані» [319, с. 181]. 

Прості, так би мовити «вільні», виступають як склади з незалежним 

накопиченням елементів, коли існує вільний зв’язок. У такому випадку такі 

юридичні факти будуть накопичуватися в незалежному порядку 
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Для складних складів, так би мовити з послідовним накопиченням 

елементів, характерною є жорстка і  послідовна залежність фактів.  

У змішаних складах, які мають характер вільних і жорстких зв’язків, 

система таких фактів складається відповідно з вільних та  жорстких зв’язків. 

Питання класифікації фактичних складів за ознакою їхньої складності 

вже розглядали в юридичній літературі. При цьому 

С.Ф. Кечекьян [177, с. 161–163], О.О. Красавчиков [227 с. 62] та інші автори 

наполягають на тому, що накопичення елементів у фактичному складі не має 

юридично значимого характеру, а тому незавершений фактичний склад 

виступає як комплекс юридично «байдужих» фактів. Лише поява останнього 

елемента фактичного складу дає якісний стрибок, у результаті якого уся 

сукупність фактів набуває юридичного значення – стає фактичним складом. 

Однак О.С. Іоффе, І.Б. Новицький, М.І. Брагінський, З.Д. Іванова 

вважають, що накопичення елементів фактичного складу має юридично 

значимий характер. Поява одного елемента, на їхню думку, відкриває 

юридичну можливість накопичення наступного і так далі, поки не будуть 

накопичені усі елементи фактичного складу. Оскільки поява кожного 

елемента спричиняє правовий наслідок (відкривається юридична можливість 

накопичення наступного елемента), то всі елементи фактичного складу 

є юридичними фактами. 

В.Б. Ісаков звернув увагу на те, що «прихильники першого підходу не 

здатні пояснити, чому в значній кількості фактичних складів елементи 

повинні накопичуватися у визначеній законом послідовності» [362, с. 30–46]. 

У юридичній літературі поширений поділ фактичних складів на дві 

групи: сукупних та альтернативних фактичних складів. Під альтернативним 

фактичним складом прийнято розуміти більше двох самостійних фактів, які 

є  незалежними по відношенню один від одного та зумовлюють одні й ті ж 

самі правові наслідки. Структурні елементи такої групи складу у більшості 

випадків визначаються в одній нормі права. 
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Під сукупним фактичним складом прийнято розуміти певну систему 

взаємопов’язаних її елементів, які є послідовні щодо накопичення. Лише 

в своїй сукупності вони можуть викликати, змінювати чи припиняти 

правовідносини. 

На думку С.І. Реутова, юридична значимість фактів сукупного складу 

набуде теоретичної обґрунтованості лише за наявності двох видів сукупних 

фактичних складів. Перший – це склади, в структурі яких наявні самостійні 

юридичні факти, другий – це склади, які містять в собі сукупність 

юридичних фактів, які набувають юридичного значення лише в момент 

завершення формування фактичного складу» [129, с. 33]. 

За ступенем визначеності складів поділяють на визначені і відносно 

визначені (бланкетні). 

Визначені – це склади, всі елементи яких є юридичними фактами, і всі 

вони цілком передбачені у гіпотезах юридичних норм. Визначені склади 

формують юридичні факти, прямо передбачені відповідними 

процесуальними нормами і не допускають віднесення до їх складу оцінних 

категорій. Відносно визначені або бланкетні – це склади, які не повністю 

визначені в юридичних нормах. У такому випадку в нормі будуть зазначені 

лише фактичні передумови. Правозастосовним органам надається право 

вирішувати спір на підставі обставин справи [227, с. 73–75]. 

Відносно визначені склади відрізняються тим, що до них входять 

факти, що допускають можливість їх конкретизації. На них вказують норми 

з відносно-визначеними елементами. 

Для відстрочення і розстрочення виконання рішення суду 

в адміністративному судочинстві необхідний такий фактичний склад: заява 

державного виконавця; факти, що свідчать про майнове становище 

боржника, ухвала. Заява державного виконавця та ухвалу суду – це факти 

визначеного характеру. Відносно визначеними елементами складу 

виступають факти, які характеризують, наприклад, майновий стан особи 
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і свідчать про можливість задоволення певного клопотання. До відносно-

визначених складів включаються неконкретизвані юридичні факти. 

За обсягом накопичення юридичних фактів фактичні склади можуть 

бути поділені на завершені та незавершені. 

У завершених фактичних складах процес накопичення юридичних 

фактів закінчений. 

Незавершеними є склади, в яких процес накопичення юридичних 

фактів не є закінченим, і вони можуть породжувати лише проміжні правові 

наслідки. На думку О.О. Красавчикова, «незавершений фактичний склад не 

може передбачати будь-яких правових наслідків» [227, с. 59–60]. 

Серед фахівців права соціального забезпечення поширена думка, згідно 

з якою «волевиявлення громадянина і рішення компетентного органу про 

призначення особі пенсії розглядають не як елементи юридичного складу, що 

спричиняє пенсійні правовідносини, а як етапи в реалізації певних 

суб’єктивних прав і обов’язків сторін правовідносин» [334, с. 18]. 

Таке судження, зазначає В. Тарасова, «призводить до висновку про 

можливість автоматичного виникнення пенсійних правовідносин без 

волевиявлення громадянина й акту призначення йому пенсії компетентним 

органом» [369, с. 18]. 

У науковій літературі вказують, що право виходу на пенсію 

відповідного виду складає елемент пенсійної галузевої правоздатності 

громадянина, яка виникає з виникненням у нього об’єктивних підстав для 

пенсійної аліментації. «Факти, визнані законом об’єктивними підставами для 

такої аліментації, за своїм юридичним значенням виступають у двох 

аспектах, тобто як юридичні факти правоздатності та фактичного складу, що 

викликає конкретні правовідносини» [240, с. 161]. 

На думку російського вченого О.О. Красавчикова [227, с. 94], усі 

елементи фактичного складу є рівнозначними та однаково важливі для цих 

правовідносин. Правові наслідки викликає, змінює та припиняє лише вся 

сукупність в її завершеному вигляді. Тому доти, доки юридичний склад не 
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завершений у своєму обсязі та змісті, його елементи залишаються 

лише фактами. 

Водночас С.Ф. Кечекьян зазначає, що не весь фактичний склад, 

передбачений у гіпотезі правової норми, є юридичним складом, виникнення, 

зміна та припинення правовідносин може бути пов’язано з певною його 

частиною. На думку вченого, «лише останній факт складу є юридичним 

і лише він породжує правові наслідки» [177 с. 161]. Іншими науковцями таке 

твердження С.Ф. Кечекьяна не було підтримане, а навпаки, піддане критиці. 

Найважливіше місце у правовому регулюванні займають склади 

з волевиявленням. «Вони дозволяють віднести до правового регулювання 

активність самих суб’єктів права» [362, с. 158]. 

У юридичній літературі серед складів з елементом-волевиявленням 

розрізняють: 

1. Фактичні склади, що передбачають одне або декілька волевиявлень 

суб’єктів – фізичних або юридичних осіб. 

2. Фактичні склади, що містять одне або декілька владних 

волевиявлень посадової особи або компетентного державного органа. 

3. Склади, що поєднують владні волевиявлення компетентного 

державного органа з невладними волевиявленнями інших суб’єктів права. 

Уважаємо, юридичним фактом, який завершує фактичний склад, 

є судове рішення. Воно має важливе значення ще й тому, що йому 

притаманні всі ознаки юридичного факту, що може зумовлювати, змінювати 

та припиняти правовідносини і становить складову фактичного складу. 

Зауважимо, відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства 

України «рішення суду – рішення суду першої інстанції, в якому судом 

вирішуються позовні вимоги по суті спору; ухвала – письмове або усне 

рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, в якому 

вирішуються окремі питання, пов’язані з процедурою розгляду 

адміністративної справи, або ж інші процесуальні питання». 
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Російський учений М.А. Гурвич зазначав, що судове рішення як 

процесуальний документ є формою, зовнішнім вираженням акта правосуддя. 

Крім того, у межах терміна «судове рішення», що розглядають як акт 

правосуддя, під терміном «акт» учений розуміє саму дію, а не значення тієї 

зовнішньої форми, що є вираженням і оформленням цієї дії. Зазначено, що 

«зміст судового рішення як процесуального документа є ширшим, ніж 

поняття «акт правосуддя», оскільки судове рішення, крім акта правосуддя, 

містить час та місце прийняття, найменування суду, найменування сторін та 

інші відомості» [124, с. 6]. Існує думка, що судове рішення є засобом 

примусової реалізації тих повноважень, які існують у позивача в реальній 

дійсності, завдяки юридичним фактам, що були до суду та незалежно від 

суду [135, с. 80–81]. Лише О.О. Красавчиков визнав, що «судове рішення 

є юридичним фактом не лише в процесуальному, а й у матеріальному 

аспекті» [227, с. 133–143]. На думку вченого, юридичні наслідки настають не 

лише в результаті одного судового рішення, а й інших фактів, з якими воно 

утворює фактичний склад. Уважаємо, зазначена позиція є вірною, оскільки 

судове рішення є юридичним фактом, що викликає, змінює та припиняє 

правовідносини, входить до фактичного складу. 

У теорії класифікації судових рішень найпоширенішою є класифікація 

рішень залежно від видів позовів. Наприклад, російські вчені-цивілісти 

В.І. Данилін і С.І. Реутов зазначають, що «судові акти залежно від свого 

характеру поділяються на такі групи: констатувальні, тобто ті, що офіційно 

підтверджують наявність фактів і надають їм юридичного характеру; 

присуджувальні; змінювальні; анулювальні ті чи ті наслідки; 

правовстановлювальні; припиняювальні» [129, с. 84–85]. 

За обсягом конкретизації фактичні склади можна поділити також на 

три види: «з альтернативною конкретизацією; з факультативною 

конкретизацією; із ситуаційною конкретизацією» [418, с. 100–114]. 

Наведена класифікація фактичних складів безпосередньо пов’язана із 

розподілом юридичних норм за ступенем визначеності на альтернативні, 
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факультативні і ситуаційні. Ступінь визначеності юридичної норми визначає 

обсяг конкретизації фактичного складу. 

Склади з альтернативною конкретизацією (альтернативні склади) 

зафіксовані в тих випадках, коли відповідний суб’єкт обирає один із 

декількох зазначених нормою варіантів фактичної передумови. 

Альтернативні фактичні склади варто відрізняти від складів із простим 

волевиявленням. Але фактичний склад з альтернативною конкретизацією 

наявний тільки в тих випадках, коли відповідний суб’єкт обирає один із 

декількох визначених у законі варіантів фактичної передумови. В іншому 

випадку поняття «альтернативний склад» втрачає чіткі межі. 

Склади з факультативною конкретизацією досить подібні до 

попередніх видів складів. Тут також враховується альтернатива. Однак, якщо 

в попередній групі вибір здійснюється між «рівноправними» варіантами, то 

для розглянутої групи складів характерним є інший принцип. У складах 

з факультативною конкретизацією один із можливих варіантів 

запропонований як основний, а інший (або інші) реалізується «як виняток». 

Вибір факультативного варіанта зазвичай вимагає обґрунтування. 

О.О. Красавчиков зазначає, що «існує група фактичних складів із 

ситуаційною конкретизацією» [227, с. 68]. Це найбільш вільна форма 

конкретизації. Законодавець не пов’язує розсуд суб’єкта з будь-яким 

альтернативним або факультативним варіантами. Указує лише, що 

конкретизація повинна провадитися «відповідно до обставин справи», «з 

урахуванням конкретної ситуації» тощо. 

Ситуаційна конкретизація відбувається «в межах напрямків і границь, 

встановлених законом, на підставі загальних, галузевих і міжгалузевих 

принципів права» [227, с. 68–69]. 

На думку В.Б. Ісакова, «існування правовідносин може бути 

необхідною юридичною умовою фактичного складу. У цьому випадку факт 

існування (або відсутності) відповідних правовідносин зумовлює можливість 

виникнення фактичного складу, але не є його елементом» [362, с. 41–46]. 
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О.О. Красавчиков класифікував фактичні склади на прості і складні, 

розуміючи під складними складами такі, «у яких першим елементом 

є правовідносини» [227, с. 70]. 

Інший погляд на існування фактів-правовідносин має З.Д. Іванова. На її 

думку, «юридичним фактом є не самі правовідносини, а підстава їх 

виникнення, «тому що про існування будь-яких правовідносин можна 

говорити лише при наявності юридичного факту, який є підставою 

виникнення цих правовідносин…» [15, с. 35]. 

Фактичні склади можна поділяти за видовою належністю юридичних 

фактів, які входять до них. За цим критерієм виділяють фактичні склади: 

з активно-пасивними елементами або ж лише з активними елементами. 

Склади активно-пасивного характеру можуть включати як події, так і дії. Для 

прикладу, до фактичного складу, який має наслідком процесуальне 

правонаступництво, може входити разом з процесуальними юридичними 

фактами така подія, як смерть громадянина. Склади з активними елементами 

«охоплюють тільки процесуальні юридичні факти суб’єктів правовідносин. 

Наприклад, відмова позивача від позову» [177, с. 128].  

Відповідно до класифікації М.М. Коркунова, «склади фактичних 

припущень» можна поділити на об’єктивні і суб’єктивні. «Наприклад, для 

того, щоб заповіт набув юридичної чинності, потрібна наявність не тільки 

певних зовнішніх об’єктивних умов (мав письмову форму, був складеним за 

участю певної кількості свідків), але й, крім того, з боку укладача заповіту 

потрібна наявність і деяких суб’єктивних умов (здоровий глузд і тверда 

пам’ять). Сукупність зовнішніх умов утворює об’єктивний склад заповіту, 

а сукупність умов, що стосуються психічного стану заповідача – її 

суб’єктивний склад» [222, с. 201–202]. 

Разом з фактичними в правовій дійсності зустрічаються і більш складні 

поєднання юридичних фактів. Наприклад, описані в літературі великі 

фактичні системи – групи юридичних фактів і складів, пов’язані з галузевими 
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та міжгалузевими інститутами, галузями права і системою права загалом» 

[362, с. 33–37, 94–106]. 

Отже, класифікація фактичних складів в адміністративному 

судочинстві характеризується розгалуженою системою, багатоплановим 

значенням класифікації, крім того, провести їх поділ лише за однією ознакою 

чи властивістю неможливо. За допомогою класифікації фактичних складів 

можна здійснити їх поділ на види, що «дозволяє глибше вивчити окремі 

фактичні склади, їх позитивні та негативні риси, виділити характерні 

особливості, взаємозв’язок загального й окремого, виявити між ними 

відмінності та подібності, глибше проникнути до властивих їм рис, збагнути 

специфіку їхнього функціонування в механізмі правового регулювання, 

забезпечити більш чітку позицію законодавця й осіб, які застосовують норми 

права при прийнятті рішень, поглибити процес пізнання, дає можливість 

системно підійти до явищ, що вивчаються» [76, с. 207; 92, с. 104]. 

Класифікація фактичних складів – розподіл фактичних складів на 

взаємозалежні види відповідно до найбільш істотних і специфічних ознак. 

Основними з них є такі: 

– за характером зв’язку елементів фактичного складу він поділяється 

на простий (з незалежним накопиченням елементів), складний 

(з послідовним накопиченням елементів) і змішаний (поєднує незалежне та 

послідовне накопичення елементів); 

– за рівнем визначеності виділяють визначені фактичні склади (всі 

елементи визначені в гіпотезі правової норми) та відносно визначені 

(це бланкетні склади, які не повністю визначені в конкретних нормах права); 

– за обсягом накопичення юридичних фактів фактичні склади можуть 

бути розподілені на закінчені та незакінчені. 

Під закінченими фактичними складами потрібно розуміти склади, 

у межах яких завершений процес накопичення всього комплексу юридичних 

фактів, і які саме в такій формі повною мірою викликають 

юридичні наслідки. 
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Незакінчені фактичні склади – це склади, у яких не завершений процес 

накопичення юридичних фактів для утворення фактичного складу, не 

настають правові наслідки, пов’язані з повним фактичним складом, але 

передбачена можливість настання проміжних правових наслідків. 

Класифікація за юридичними функціями пов’язана з розмежуванням 

правовстановлювальних, правозмінювальних і правоприпиню-

вальних складів. 

Класифікація за змістом пов’язана із поділом складів на однорідні 

(передбачають юридичні факти однієї галузі права) і комплексні (поєднують 

юридичні факти різних галузей права). 

 

Висновки до розділу 2 

 

Фактичний склад в адміністративному судочинстві – це сукупність 

юридичних фактів та інших елементів фактичного складу у сфері судового 

адміністративного процесу, необхідних і достатніх для настання 

передбачених законом юридичних наслідків. 

Фактичні склади необхідно розмежовувати від утворень складних 

юридичних фактів. Основана їхня відмітність існує в тому, що фактичний 

склад є системою певних юридичних фактів, а складний юридичний факт – 

системою певних ознак одного факту. 

У фактичному складі юридичні факти можуть перебувати в різному 

взаємозв’язку між собою.  

Наприклад, існують випадки, коли для настання правових наслідків 

необхідне одночасне існування всіх елементів фактичного складу, незалежно 

від порядку їх накопичення.  

Наступний – більш складний спосіб зв'язку елементів складу. Для 

виникнення правового наслідку юридичні факти повинні не тільки одночасно 

існувати, а й обов'язково витримати певний порядок накопичення в складі.  
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Інший – це такий спосіб зв'язку елементів у складі, коли з двох або 

декількох зазначених у нормі юридичних фактів для настання правових 

наслідків достатньо появи одного. Юридичні факти в цьому випадку 

пов'язані альтернативно. 

Класифікація фактичних складів в адміністративному судочинстві має 

розгалужену систему, існує її багатопланове значення, а провести поділ їх за 

однією ознакою чи властивістю майже неможливо. За допомогою 

класифікації фактичних складів здійснюється їх поділ на види, що дозволяє 

більш глибоко вивчити окремі фактичні склади, їх позитивні та негативні риси, 

виділити їх характерні особливості, взаємозв’язок загального й окремого, 

виявити між ними подібності та відмінності, збагнути специфіку їхнього 

функціонування в механізмі правового регулювання, забезпечити більш чітку 

позицію законодавця й осіб, які застосовують норми права при прийнятті 

рішень, поглибити процес пізнання, дає можливість системно підійти до явищ, 

що вивчаються. 

Класифікація фактичних складів – розподіл фактичних складів на 

взаємозалежні види відповідно до найбільш істотних і специфічних ознак. 

Основними з них є такі: за характером зв’язку елементів фактичного складу 

поділяються на прості (з незалежним накопиченням елементів), складні (з 

послідовним накопиченням елементів) і змішані (поєднує незалежне та 

послідовне накопичення елементів); за рівнем визначеності виділяють 

визначені фактичні склади (всі елементи визначені в гіпотезі правової норми) 

та відносно визначені (це бланкетні склади, які не повністю визначені в 

конкретних нормах права); за обсягом накопичення юридичних фактів – 

закінчені та незакінчені. 

Під закінченими фактичними складами потрібно розуміти склади, в 

межах яких завершений процес накопичення всього комплексу юридичних 

фактів, і які саме в такій формі повною мірою зумовлюють юридичні 

наслідки.  
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Незакінчені фактичні склади – це склади, у яких не завершений процес 

накопичення юридичних фактів для утворення фактичного складу, не 

настають правові наслідки, пов’язані з повним фактичним складом, але 

передбачена можливість настання проміжних правових наслідків. 

Класифікація за юридичними функціями пов’язана з розмежуванням 

правовстановлювальних, правозмінювальних і правоприпинювальних 

складів. 

Класифікація за змістом пов’язана із поділом складів на однорідні 

(передбачають юридичні факти однієї галузі права) і комплексні (поєднують 

юридичні факти різних галузей права). 
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РОЗДІЛ 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЮРИДИЧНИХ 

ФАКТІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Загальні правила фіксації процесуальних юридичних фактів 

в адміністративному судочинстві України 

 

Завданням адміністративного судочинства реалізується за допомогою 

процесуальних юридичних фактів» [27, с. 267]. Їх фіксація – одна 

з найважливіших характеристик процесу, запорука винесення законного та 

обґрунтованого судового рішення. 

Встановлені судом (суддею) процесуальні юридичні факти, «зокрема 

і ті, що виникають у процесі судового розгляду (процесуальні дії його 

учасників), зафіксовані в різних джерелах – процесуальних 

документах» [177, с. 153]. 

Фіксацію процесуальних юридичних фактів здійснюють протягом 

розвитку процесу, для неї характерні певні особливості на кожній його стадії. 

Зміст процесуальних актів акумулює в собі результати правозастосовної та 

іншої правореалізаційної діяльності учасників справи, передбачаючи 

і встановлені процесуальні юридичні факти. Більшість процесуальних актів 

з цього погляду є юридичними фактами і водночас вміщують раніше 

встановлені факти. Наприклад, судове рішення саме собою є юридичним 

фактом адміністративного процесуального та матеріального права. 

Одночасно в ньому фіксують встановлені в процесі судового розгляду 

фактичні обставини справи і найважливіші процесуальні дії 

учасників справи. 

Ознакою процесуальних актів (не тільки актів адміністративного 

судочинства) є посвідчення ними певних юридичних фактів, пов’язаних із 

«рухом» юридичної справи з моменту її надходження до суду до закінчення 

розгляду і настання юридичних наслідків. Є.Г. Лук’янова зазначала, що «під 
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юридичними фактами в науці і практиці розуміють конкретні соціальні 

обставини (дії та події), які спричиняють, відповідно до норм права, настання 

певних правових наслідків – виникнення, зміну і припинення правових 

відносин» [251, с. 88]. Юридичний факт – це «конкретні життєві обставини 

у формі дії чи події, з якими норми права пов’язують юридичні наслідки, 

тобто виникнення, зміну чи припинення правовідносин, набуття певних прав 

і обов’язків» [117, с. 1071]. 

Юридичні факти: «а) є різними життєвими обставини, умовами та 

фактами; б) визначені в нормах права, точніше в їх гіпотезах; 

в) є неодмінною умовою виникнення, зміни чи припинення правовідносин; 

г) зумовлюють суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників 

правовідносин; д) забезпечуються державним примусом» [374, с. 477]. 

Щодо юридичних фактів у судовому адміністративному процесі, то 

варто зазначити, що вони мають певні якості і повинні бути зафіксовані 

у відповідній формі, встановленій законодавством. Наприклад, юридичні 

факти, наслідком яких є виникнення спору, виступають у вигляді 

юридичного складу, який містить матеріально-правовий характер 

і охоронювані правовідносини. «Сукупність юридичних фактів, необхідних 

і достатніх для настання передбачених законом юридичних наслідків 

називають фактичним складом» [91, с. 48]. 

В адміністративному судочинстві процесуальними актами-

документами прийнято визначати як певну систему офіційних актів, в яких 

відображається процесуальні дії суб’єктів адміністративного процесу 

залежно від його стадій та етапів, які вчиняються з дотриманням необхідної 

процесуальної форми та змісту [422, с. 27]. 

В.М. Горшеньов та П.Є. Недбайло зазначали, що «документи 

опосередковують процесуальну форму реалізації прав та обов’язків. 

Документи є тими юридичними фактами, з якими пов’язані виникнення, 

зміна чи припинення певних правовідносин. Зміст процесуальних форм 
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реалізації прав і обов’язків громадян, встановлених правовими нормами, 

визначає види та призначення документів» [287, с. 111–113]. 

Документом називають «результат відображення фактів, подій, явищ 

об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини за допомогою письма, 

графіки, малюнка, фотографії, звукозапису на спеціальному матеріалі – 

папері, фотоплівці, магнітній і перфострічці, диску, перфокарті, дискеті 

тощо. Документи називають засобом доказування, свідченням певних фактів, 

що дає підставу говорити про правове значення» [228, с. 26]. 

Документ в адміністративному процесі – це «матеріальний об’єкт, 

форма якого відповідає чинному законодавству, а зміст містить відомості про 

обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи» [193, с. 109; 195, с. 80]. 

А.В. Корж зазначає, що процес складання документів 

є регламентованим процесом запису інформації на певному носієві, який 

здійснюється за правилами, встановленими правовими актами, що 

і забезпечує йому юридичну силу. Юридична сила документа «визначається 

його властивістю, яка надається законодавством, компетенцією органу, що 

його видав, і встановленим порядком його оформлення. Юридична сила 

документа забезпечується встановленим для кожного виду документів 

комплексом реквізитів – обов’язкових елементів укладення 

документів» [219, с. 7]. 

Статтею 4 Кодексу адміністративного судочинства України закріплено 

існування таких актів-документів як адміністративне рішення, постанова, 

ухвала тощо. Наприклад, рішення суду – рішення суду першої інстанції, 

у якому адміністративном судом вирішуються позовні вимоги по суті спору; 

судове рішення – збірне поняття, що включає в себе рішення, постанову, 

ухвалу суду будь-якої інстанції; постанова – письмове рішення 

адміністративного суду апеляційної або ж касаційної інстанції в судовій 

адміністративній справі, у якому вирішуються певні вимоги апеляційної чи 

касаційної скарги; ухвала – письмове або усне рішення адміністртивного 
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суду будь-якої інстанції, яким вирішуються окремі питання, пов’язані 

з процедурою розгляду судової адміністративної справи та інші окремі 

процесуальні питання. Кодексом адміністративного судочинства України 

передбачено інші процесуальні акти-документи – апеляційна, касаційна 

скарга, клопотання, протокол судового засідання, протокол про вчинення 

окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час 

виконання судового доручення тощо. 

Для виникнення передбачених процесуальним правом наслідків, 

процесуальна дія має не тільки реалізуватися, але й відповідати тим вимогам, 

які встановлені нормою процесуального права щодо правової моделі цієї дії. 

Такі вимоги встановлені для багатьох процесуальних документів, серед 

яких позовна заява, ухвала, рішення, постанова тощо. 

Сутність судового рішення в адміністративній справі, вимоги до нього 

визначаються встановленим законодавством процесуальним порядком 

розгляду справи. Л.Д. Кокорєв вказував на взаємозв’язок процесу 

з характером матеріально-правових відносин, оскільки «взаємозв’язок 

є їхньою реалізацією і втілюється в конкретних процесуальних формах – 

актах» [189, с. 46]. 

Зауважимо, обґрунтованість судового рішення розуміють як 

у широкому, так і у вузькому значенні. У широкому розумінні 

обґрунтованість означає «правильність судового рішення, а у вузькому – 

наявність певного кола юридичних фактів, які потрібно дослідити 

суду» [45, с. 63]. 

Процесуальний факт є не тільки реальною дією учасника судового 

процесу, але і дією, що «відповідає встановленим у нормі процесуального 

права вимогам, умовам, ознакам і через це підпадає під дію цієї норми. 

Відсутність будь-якого елементу процесуального факту призводить до інших 

процесуальних наслідків» [357, с. 163]. 
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Наприклад, пред’явлення позову може призвести до виникнення 

складних процесуальних правовідносин тільки за умови відповідності цієї дії 

всім зазначеним у процесуальному законодавстві вимогам. 

Право на звернення до адміністративного суду охороняється чинним 

законодавством та має важливе процесуальне значення, зокрема, 

є «підставою для відкриття провадження у справі та первинним джерелом 

доказів і отримання інформації про обставини справи» [75, с. 4]. 

Відповідно до ст. 160 КАС України, у позовній заяві зазначено: 

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається позовна заява; 

2) найменування та/чи прізвище, ім’я та по батькові – для фізичних осіб – 

сторін та інших учасників справи, їх місце проживання чи перебування (для 

фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); 

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ; реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або номер і серія паспорта для фізичних 

осіб – громадян України, якщо ідентифікаційний код відсутній (якщо такі 

відомості відомі позивачу), а також номери засобів зв’язку, електронна 

адреса або адреса електронної пошти; поштовий індекс; 3) зазначення ціни 

позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, – якщо у позовній 

заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним 

рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень; 4) зміст 

позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, 

а в разі подання позову до декількох відповідачів – зміст позовних вимог 

щодо кожного з відповідачів; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує 

свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; 

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору – у випадку, 

якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання 

спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до 

подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та 

інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть 

бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо 
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наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних 

доказів, копії яких додано до заяви; 9) у справах щодо оскарження рішень, 

дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень – обґрунтування 

порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, 

інтересів позивача; 10) у справах щодо оскарження нормативно-правових 

актів – відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового 

акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких 

застосовується або буде застосовано цей акт; 11) 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. 

Якщо позовну заяву подає представник, то у ній додатково зазначають 

відомості стосовно представника. 

У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право 

звертатися до суду в інтересах іншої особи, у заяві повинні бути зазначені 

підстави такого звернення. 

Якщо позовну заяву подає особа, звільнена від сплати судового збору 

відповідно до закону, у такій заяві зазначають підстави звільнення позивача 

від сплати судового збору. 

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для 

правильного вирішення спору. 

До позовної повинні бути додані її копії, а також копії доданих до неї 

документів згідно кількості учасників справи. 

Зауважимо, якщо позов подається суб’єктом владних повноважень, він 

повинен додати доказ надіслання іншим учасникам справи копії позовної 

заяви та додатків до неї. 

У випадку подання до суду документів в електронній формі суб’єкт 

владних повноважень зобов’язаний надати доказ надсилання листом 

з описом вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду 

документів. 
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До позовної заяви також повинен бути доданий документ, який 

підтверджує сплату судового збору або доводив звільнення від цього згідно 

вимог закону. 

Крім того, встановлений обов’язок для позивача подати докази, які 

у нього знаходяться. Указані докази повинні мати відношення до справи, 

підтверджувати обставини справи. 

У випадку необхідності позивачем до позовної заяви додаються окремі 

клопотання та заяви. Суть таких клопотань може зводитися до такого: про 

звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового 

збору, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами 

спрощеного позовного провадження, витребування доказів, розгляд справи за 

правилами спрощеного позовного провадження, про забезпечення надання 

безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її 

наданні, про призначення експертизи, тощо. 

У випадку, якщо позивач пропустив строк звернення до суду, він 

зобов’язаний подати заяву про поновлення вказаного процесуального строку 

та докази поважності причин його пропуску. 

Прикладом іншого процесуального факту може бути відзив, у якому 

відповідач викладає заперечення проти позову. 

Відзив повинен містити: «1) найменування (ім’я) позивача, а також 

номер справи; 2) Найменування та/чи прізвище, ім’я та по батькові – для 

фізичних осіб – сторін та інших учасників справи, їх місце проживання чи 

перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних 

осіб); ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ; реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або номер і серія паспорта для 

фізичних осіб – громадян України, якщо ідентифікаційний код відсутній 

(якщо такі відомості відомі позивачу), а також номери засобів зв’язку, 

електронна адреса або адреса електронної пошти; поштовий індекс; 3) у разі, 

якщо відповідач повністю чи частково визнає позовні вимоги – необхідно 

зазначити вимоги, які він визнає; 4) обставини, що визнає відповідач у 
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випадку такого визнання; 5) у випадку наявності заперечення щодо 

зазначених позивачем обставин та правових підстав позову, якщо відповідач 

не погоджується з позицією позивача, він повинен зазначити про це із 

посиланням на певні докази та норми права; 6) список матеріалів та інших 

документів, що додаються до відзиву, а також зазначення зазначення доказів, 

які в силу певних обставин не можуть бути подані разом із відзивом, із 

обовʼязковим зазначенням причин їх неподання». 

Копія відзиву разом із додатками до нього доданих має бути надіслана 

(передана) іншим учасникам справи разом із надісланням (наданням) цього 

відзиву до адміністративного суду. 

До відзиву можуть додаватися: 1) докази, що підтверджують вевні 

обставини, на яких ґрунтуються обгрунтовані заперечення протилежноі 

сторони, якщо такі докази раніше не надані позивачем; 2) документи, що 

підтверджують надіслання (надання) відзиву разом з додаткми іншим 

учасникам справи. 

Відзив подають у встановлений адміністративним судом строк, який 

повинен бути більше  п’ятнадцяти днів з часу вручення ухвали про відкриття 

провадження у справі. Адміністративний суд повинен встановити такий 

строк подання відзиву, що надасть фактичну змогу відповідачу підготувати 

такий відзив та відповідні докази, й відповідно іншим учасникам 

адмінсправи справи – отримати відзив перед першим підготовчим засіданням 

в справі. 

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без 

поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами. 

Іншим процесуальним фактом в адміністративному судочинстві може 

бути відзив, у якому позивач викладає свої пояснення, міркування та 

аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх 

визнання або відхилення. 

До відповіді на відзив застосовуються такі правила, як і до відзиву на 

позовну заяву. 
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Відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. Суд має 

встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дасть змогу 

позивачу підготувати свої пояснення, міркування, аргументи та відповідні 

докази, іншим учасникам справи – отримати відповідь на відзив завчасно до 

початку розгляду справи по суті, а відповідачу – надати учасникам справи 

заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті. 

Прикладом іншого процесуального факту може бути заперечення, 

у якому відповідач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо 

наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів 

і мотиви їх визнання або відхилення. 

До заперечення застосовують правила, встановлені для відзиву на 

позовну заяву. 

Заперечення подається в строк, встановлений судом. Суд має 

встановити такий строк подання заперечення, який дасть змогу іншим 

учасниками справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду 

справи по суті. 

Прикладом іншого процесуального факту може бути пояснення третьої 

особи щодо позову або відзиву, у якому третя особа, що не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору, викладає свої аргументи 

і міркування на підтримку або заперечення проти позову. 

До пояснень третьої особи застосовуються такі правила, як і до відзиву 

на позовну заяву. 

Пояснення третьої особи подаються в строк, встановлений судом. Суд 

має встановити такий строк, який дасть змогу третій особі підготувати свої 

міркування, аргументи та відповідні докази і надати пояснення до позову або 

відзиву, а іншим учасникам справи – відповідь на такі пояснення завчасно до 

початку розгляду справи по суті. 

Крім того, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої 

вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування тощо щодо 
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процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти 

заяв і клопотань. 

Заяви, клопотання і заперечення можуть бути в письмовій або усній 

формі. У випадках, визначених КАС України, заяви і клопотання подають 

тільки в письмовій формі. 

Клопотання, письмова заява, заперечення мають містити такі дані: 

1) повне найменування, якщо це стосується юридичних осіб, (прізвище, ім’я 

та по батькові), або ім’я, якщо це стосуєтья фізичних осіб, що подають заяву 

чи клопотання або заперечення проти таких документів, її місцезнаходження, 

якщо це стосується юридичних осіб, або місце проживання чи перебування, 

якщо це стосуєтья фізичних осіб, код ЄДРПОУ; 2) найменування 

адміністративного суду, до якого вона подається; 3)  прізвище та ініціали 

судді (суддів), номер справи, у випадку подання заяви, клопотання чи 

заперечення після винесення ухвали про відкриття провадження у справі; 

4) зміст питання, яке повинно бути розглянуто адміністративним  судом, та 

прохання заявника; 5) обгрунтовані підстави заяви (клопотання, 

заперечення); 6) перелік матеріалів та інших доказів (за наявності), що 

повинні додаватися до заяви (клопотання, заперечення); 7) інші відомості, 

передбачені КАС України. 

Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або 

запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному 

реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, 

зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає 

документ, що є доказом її правосуб’єктності за відповідним законом 

іноземної держави (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо). 

До заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подають на стадії 

виконання судового рішення, у тому числі в процесі здійснення судового 

контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання 

(надання) іншим учасникам справи (провадження). 
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Якщо заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання 

вищезазначених вимог, 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. 

При висвітленні проблеми фіксації процесуальних юридичних фактів 

потрібно відображати коло джерел-актів, у яких закріплені процесуальні 

юридичні факти, правила фіксації, з врахуванням суб’єктів цієї 

процесуальної діяльності, особливості фіксації процесуальних юридичних 

фактів на кожній стадії процесу. 

Джерела, у яких зафіксовані процесуальні юридичні факти, 

різноманітні і залежать насамперед від виду юридичного факту. Один 

порядок для фіксації процесуальних дій на стадії підготовки, інший – на 

стадії судового розгляду. Залежно від суб’єктного складу фіксація 

процесуальних юридичних фактів відрізняється так: учасники процесу 

фіксують факти у заявах, клопотаннях тощо, суд – у судовому рішенні. Має 

особливості фіксація процесуальних юридичних фактів в суді першої 

інстанції, апеляційному, касаційному провадженні. Порядок їх закріплення 

врегульований нормами КАС України. 

Інші юридичні факти, які не є процесуальними, фіксують за правилами, 

встановленими в інших нормативних актах. Наприклад народження, смерть 

особи тощо. 

Теорія та практика адміністративного судочинства наголошує на 

необхідності дотримання певних правил фіксації процесуальних юридичних 

фактів. За загальним правилом фіксації підлягають процесуальні юридичні 

факти за послідовністю їх вчинення або встановлення. 

Якщо процесуальний юридичний факт не зафіксований належним 

чином, то він вважається невстановленим. 

Неналежна фіксація як процесуальних, так і матеріально-правових 

юридичних фактів позбавляє їх доказового значення. 
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Кожен процесуальний юридичний факт закріплюється у визначеному 

процесуальному акті. Зазначене правило має велике практичне значення. 

У судовій практиці неодноразово вказувалося на необхідність вибору 

належного джерела фіксації відповідної процесуальної дії. Наприклад, 

фіксація такої процесуальної дії як судове доручення може бути здійснена 

тільки в ухвалі. 

Чинне законодавство також наголошує на необхідності дотримання 

належної процедури встановлення, доведення цього факту та належного 

суб’єкта цієї діяльності. 

Наприклад, належними є докази, які містять інформацію щодо 

предмета доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються 

предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність 

конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Докази, 

отримані з порушенням закону, суд при вирішенні справи не бере до уваги. 

Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними 

засобами доказування, не можуть бути підтверджені ніякими іншими 

засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не 

виникає спору. 

Фіксація процесуальних юридичних фактів повинна здійснюватися не 

тільки в належному джерелі, належній формі, а й належними суб’єктами – 

судом, суддею, секретарем судового засідання, а в деяких випадках – 

особами, які беруть участь у справі. 

Отже, процесуальному юридичному факту притаманні такі ознаки: 

«юридичний факт зафіксований у відповідному процесуальному документі,  

у належній формі, з дотриманням правил фіксації та належним 

суб’єктом» [110, с. 260–261]. 

Н.О. Чечіна зауважувала, що процесуальна форма є формою судової 

діяльності та відносин, які виникають з цієї діяльності. Вона виділяла такі 

особливості процесуальної форми: 
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– дотримання учасниками процесу процесуальних правил, визначених 

нормами права; 

– установлені законодавством процесуальні правила регулюють не всі, 

а лише основні дії учасників процесуальної діяльності. Ці правила різні за 

змістом, і тому не можуть бути систематизовані в єдиний нормативно-

правовий акт; 

– зміст процесуальних відносин передбачає діяльність суду та кожного 

учасника судової діяльності; 

– постанови суду є актами діяльності із застосування права і наділені 

силою закону. Завершуючи розгляд справ, постанови суду фіксують 

результат застосування права до суспільних відносин. Для постанов 

характерні ознаки актів державної діяльності: «а) винесення спеціальним 

державним органом – судом; б) закріплення результатів діяльності щодо 

застосування права; в) наявність приписів, обов’язкових для певного кола 

осіб» [412, с. 25–28]. 

А.В. Корж говорить про вимоги до документа за правовими, мовними, 

логічними і технічними ознаками. Правовими вимогами названі: видання 

документа уповноваженим органом чи особою, видання в межах компетенції, 

відповідність документа чинному законодавству, базування на фактах, 

зазначення в змісті конкретних пропозицій або вказівок, відповідність 

призначенню, укладання за конкретною формою, бездоганне викладення 

(грамотне та відповідним чином оформлене). До логічних вимог віднесені: 

«логіка оцінки матеріалу для зв’язаності окремих частин тексту документа, 

вказівка на черговість дій, урахування актуальності фактів та їх своєчасності, 

послідовність викладення тексту та його частин. Технічні вимоги 

передбачають врахування правил і вимог, прийнятих у документообігу 

(формат паперу, нумерація сторінок, колір паперу, наявність реквізитів). 

Лінгвістичними вимогами названі: відсутність образності тексту, емоційності 

та індивідуальних рис автора, обов’язкова наявність усталених мовних 

зворотів, певна стандартизація початку документа і його закінчення, 
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нейтральна лексика, відсутність термінів і понять, які використовують 

у переносному значенні, найхарактерніші речення – прості поширені, 

використання словосполучень з дієсловами теперішнього часу» [189, с. 21]. 

А.В. Красницька підкреслює, що стабільність оформлення юридичних 

документів передбачає застосування правил юридичної техніки, оскільки 

вони органічно пов’язані із формою права. Юридична техніка стосується 

безпосередньо зовнішньої форми права, виявляється як у спеціально 

юридичному змісті правового акта, так і в зовнішньому словесно-

документальному викладі вираженої в ньому волі. Юридичною технікою 

вважають систему принципів, прийомів, засобів, правил (логічних, 

структурних, мовно-стилістичних) підготовки текстів правових актів, що 

застосовують при виробленні та систематизації актів для забезпечення їх 

досконалості. Метою юридичної техніки є «раціоналізація юридичної 

діяльності, досягнення повноти й точності втілення державної волі 

в правових актах, логічної послідовності викладу правової інформації, 

простоти, ясності, стислості, певної стандартизованості й уніфікованості 

нормативно-правових та індивідуальних актів, відсутність суперечностей 

і прогалин» [195, с. 93–96]. 

Є.С. Шуріна називає такі основні вимоги до юридичної техніки: 

«регулювання належної сфери відносин у повному обсязі; логічне 

викладення матеріалу, зв’язок нормативних розпоряджень між собою; 

конкретність регулювання; неприпустимість декларативності; виправдане 

використання тих чи тих засобів викладення елементів правових норм; точне 

використання юридичних конструкцій; точність визначення застосованої 

юридичної форми: формулювань, виразів, окремих термінів; недоцільне 

повторення положень у нормативно-правових актах органів влади вищого 

рівня; ясність і доступність мови адресата при викладенні документів; 

максимальна економічність, оптимальна ємність, компактність 

формулювань; використання апробованих, усталених термінів і виразів, які 

мають широке використання; уніфікація, одноманітність форми і структури 
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юридичного документа, засобів викладення правових умов; системність 

побудови документів: цільність, збалансованість, внутрішній зв’язок 

і взаємозв’язок усіх частин, логічна послідовність викладення» [431, с. 25]. 

Отже, для процесуального юридичного факту в адміністративному 

судочинстві характерні такі ознаки: юридичний факт повинен бути 

зафіксованим у відповідному процесуальному документі, у належній формі, 

з дотриманням правил фіксації та належним суб’єктом. 

Документ – це засіб закріплення різними способами на переважно 

паперовому матеріалі інформації про юридичні факти. 

 

3.2. Позовна заява в адміністративному судочинстві України 

 

Позовна заява в адміністративному судочинстві – юридико-фактична 

письмова вимога позивача до відповідача про захист прав, свобод чи 

інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів 

владних повноважень. 

На сьогодні дискусійним є питання щодо процесу накопичення 

елементів фактичного складу в адміністративному судочинстві. Поширена 

думка, що накопичення елементів фактичного складу має юридичний 

характер, тобто «поява одного елемента відкриває юридичну можливість для 

наступних і так далі, доки не будуть накопичені всі елементи фактичного 

складу» [41, с. 235]. У такому випадку настання юридичного факту відкриває 

юридичну можливість настання наступного факту, усі елементи фактичного 

складу визнаються юридичними фактами. 

Аналогічну ситуацію простежують при поданні позову до 

адміністративного суду. Після настання такого юридичного факту виникають 

правовідносини між позивачем і судом. Проте для настання правовідносин 

між позивачем і відповідачем недостатньо лише цього юридичного факту. 

У цьому випадку необхідно, щоб утворився фактичний склад із двох 
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юридичних фактів. Перший – подана до суду позовна заява, другий – 

постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі. 

Право звернення до суду є невід’ємною ознакою незалежної суверенної 

демократичної держави Україна. Дотримання вимог законодавства щодо 

форми та змісту позовної заяви є «запорукою якісного, оперативного та 

справедливого вирішення справи адміністративним судом» [197, с. 70]. 

На сьогодні ведуть термінологічні дискусії щодо назви документа, 

з яким особи звертаються до суду: позов, скарга чи заява [361, с. 261–268; 

143, с. 16–18]. Наприклад, В.С. Стефанюк доводив необхідність 

використання терміна «заява», мотивуючи, зокрема, тим, що «такою є форма 

звернення до Європейського Суду з прав людини, а також нейтральним, 

порівняно із терміном «адміністративний позов», змістом» [143, с. 262]. 

Відстоюючи думку про необхідність запровадження в адміністративній 

справі адміністративної скарги, окремі автори наголошували на специфіці 

адміністративного права у регулюванні суспільних відносин, що знаходить 

свій прояв в імперативному методі регулювання, тобто односторонньому 

волевиявленні носія владних повноважень. Відповідно до цього, скаргу 

визнано «дієвим засобом захисту особистих прав громадян від незаконно 

вчинених дій чи винесеного адміністративного акта, які порушили права та 

законні інтереси окремої особи» [34, с. 16]. 

Кодекс адміністративного судочинства України застосовує термін 

«адміністративний позов» як звернення до адміністративного суду про захист 

прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. 

В.К. Колпаков та В.В. Гордєєв у монографії «Докази та доказування 

в адміністративному судочинстві» зауважили, що дотримання форми 

звернення до суду викликає деякі труднощі, пов’язані з тим, що Кодекс 

адміністративного судочинства України та виборчі закони містять різні 

терміни для означення процесуальної форми звернення учасників виборчого 

процесу до суду для захисту своїх прав та інтересів, які охороняє закон. 

Кодексом адміністративного судочинства України встановлено, що 
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звернення до адміністративного суду здійснюється у формі позовної заяви, 

а виборчими законами – у формі скарги. Із законодавства випливає, що 

зазначені норми містять різні вимоги до процесуальних актів, на підставі 

яких відкривається провадження у справі. Це пов’язано з тим, що ст. 107 

Закону України «Про вибори народних депутатів України» встановлювала 

форму та зміст скарги, яка може подаватися як до виборчої комісії, так і до 

суду, водночас як ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України 

встановлює вимоги до позовної заяви, що може подаватись лише до суду. 

Подвійність суб’єктів розгляду звернень (скарг, позовних заяв), пов’язаних 

з виборами, і стала джерелом юридичних колізій. На їхню думку, «для 

вирішення цієї проблеми необхідно привести увідповіднити норми Закону 

України «Про вибори народних депутатів України» з нормами Кодексу 

адміністративного судочинства України, встановивши форму звернення до 

суду – позовну заяву» [193, с. 33]. 

Деякі дослідники підтримують теорію двох понять позову – 

у процесуальному та матеріально-правовому значеннях, тобто розуміють 

позов як категорію, притаманну двом галузям права – матеріальному 

і процесуальному. Позов у матеріально-правовому значенні розуміють як 

суб’єктивне право, благо, яке захищає суд. Позов у процесуальному сенсі – 

це звернена до суду вимога про захист суб’єктивного права та інтересів, які 

охороняє закон. 

Підтримуємо представників напрямку, які розглядають позов як єдине 

поняття, що поєднує матеріально-правову та процесуальну сторони. На їхню 

думку, «суд має справу тільки з одним поняттям позову та подає у своєму 

рішенні одну відповідь щодо заявленого позову. Надаючи відповідь на 

матеріально-правову вимогу позивача до відповідача, суд у такий спосіб дає 

відповідь і на звернення позивача до суду за захистом свого 

права» [181, с. 147; 135, с. 18–19]. 

Д. Лученко виділяє найбільш характерні ознаки адміністративного 

позову, до яких відносить: «1) спрямованість на вирішення адміністративно-
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правового спору; 2) наявність відповідача – суб’єкта публічно-владних 

повноважень; 3) наявність вимоги, яка заснована на способі захисту 

порушеного права або законного інтересу, передбаченому законом; 

4) наявність порушень прав чи свобод приватних осіб, які вчинені внаслідок 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта публічно-владних повноважень; 

5) адміністративний позов є вимогою особи про захист її прав, скерованою до 

суду; 6) структуру позову утворюють зміст, предмет і підстави 

позову» [254, с. 158]. 

Адміністративний позов подає до адміністративного суду у формі 

письмової позовної заяви особисто позивач або його представник. Позовна 

заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою. Письмову 

позовну заяву можуть скласти шляхом заповнення бланка позовної заяви, 

наданого судом. 

Стаття 160 КАС України містить вимоги до позовної заяви. У позовній 

заяві зазначають такі відомості [88, с. 226]: 

1) Найменування суду першої інстанції, до якого подається заява. 

Уважаємо, щодо вказаної вимоги для правильного визначення назви 

суду необхідно керуватися Указами Президента України «Про Мережу та 

кількісний склад суддів місцевих судів» від 20 серпня 2001 року та 

«Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, 

затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» від 16 листопада 

2004 року. 

2) Найменування та/чи прізвище, ім’я та по батькові – для фізичних 

осіб – сторін та інших учасників справи, їх місце проживання чи перебування 

(для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); 

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ; реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або номер і серія паспорта для фізичних 

осіб – громадян України, якщо ідентифікаційний код відсутній (якщо такі 

відомості відомі позивачу), а також номери засобів зв’язку, електронна 

адреса або адреса електронної пошти; поштовий індекс. 
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Відповідно до вказаної вимоги закону в позовній заяві необхідно 

зазначати прізвище, ім’я, по батькові сторони – фізичної особи або повне 

найменування сторони – юридичної особи чи органу, поштову адресу, 

а також номер телефону, факсу тощо, адресу електронної пошти, якщо такі 

є, тощо. Зазначені вимоги до позовної заяви створені для перевірки судом 

правильності визначення підсудності справи, для направлення позивачеві, 

передбаченої процесуальним законодавством кореспонденції, а номери 

засобів зв’язку чи адреса електронної пошти можуть бути потрібні для 

здійснення термінових викликів чи повідомлень. 

3) Зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що 

стягується, – якщо позовна заява містять вимоги про відшкодування шкоди, 

заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних 

повноважень. 

Якщо до суду подано майновий спір, необхідно здійснити його числове 

вираження, тобто встановити ціну позову, яка обраховується сумою, що 

підлягає стягненню з відповідача у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних 

повноважень. 

4) Зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує 

свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів – зміст 

позовних вимог щодо кожного з відповідачів. 

Зміст позовних вимог може бути такий: 1) визнання протиправним та 

скасування індивідуального акта чи окремих його положень; 2) визнання 

протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його 

положень; 3) визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

протиправною та зобов’язання вчинити певні дії; прийняття судом одного із 

зазначених рішень та стягнення з відповідача (суб’єкта владних 

повноважень) коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його 

протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю; 4) визнання дій суб’єкта 

владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від 
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вчинення певних дій; 5) встановлення наявності чи відсутності компетенції 

(повноважень) суб’єкта владних повноважень. Захист порушених прав, 

свобод чи інтересів особи, яка звернулася до суду, може здійснювати суд 

також в інший спосіб, який не суперечить закону і забезпечує ефективний 

захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері 

публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень. 

На думку М. Смоковича, у спорах адміністративної юрисдикції за 

позовом суб’єкта владних повноважень право відповідача (людини, 

юридичної особи) ще не порушено, і оскільки суб’єкт владних повноважень 

свою функцію (повноваження) хоче реалізувати через суд, то суд під час 

розгляду справи обов’язково повинен перевірити законність реалізації цих 

повноважень і в результаті виявлення протиправності діяльності суб’єкта 

владних повноважень не дозволити йому реалізувати це повноваження 

шляхом прийняття рішення про відмову в позові. 

В основі спору адміністративної юрисдикції повинні бути публічні 

відносини, незалежно від сторін у справі та від того, чи є суб’єкт владних 

повноважень позивачем, чи відповідачем в адміністративній справі. 

Право на звернення до суду суб’єкта владних повноважень може бути 

закріплено в будь-якому законі, в тому числі й у матеріальному, який 

регулює приватні відносини, як у зазначеному випадку – право суб’єкта 

владних повноважень на звернення до адміністративного суду закріплено 

в Цивільному кодексі України [353, с. 55, 58]. 

Позивач повинен описати у позовній заяві обставини, за яких відбулося 

порушення його прав, свобод чи інтересів з посиланням на докази, про які 

йому відомо, і які можуть бути використані судом для ухвалення законного 

рішення у справі. 

Уважаємо, що позивач повинен навести юридичні факти, що призвели 

до виникнення спірних правовідносин та зазначити докази, які 

підтверджують певні юридичні факти. 
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5) Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а також 

зазначення доказів, які підтверджують такі обставини. 

Кодекс адміністративного судочинства України визначає, що позивач 

повинен в позовній заяві розкрити обставини справи, тобто викласти 

послідовно юридичні факти та обставини, які передували порушенню права 

позивача. Указані обставини та юридичні факти повинні бути підтверджені 

доказами. Проте необхідно пам’ятати, що Кодекс адміністративного 

судочинства України регламентує необхідність зазначення позивачем 

в позовній заяві доказів виникнення юридичних фактів та обставин. 

6) Відомості щодо вжитих заходів досудового врегулювання спору, 

якщо такі вжиття таких заходів є обов’язковим згідно вимог закону. 

У цьому контексті варто зазначити, що в позовній заяві необхідно 

вказати, чи вживалися позивачем заходи досудового врегулювання спору, але 

лише в тому випадку, якщо такі заходи є обов’язковими відповідно до 

закону. В іншому випадку, передбачено обмеження права особи на звернення 

до суду; 

7) Відомості щодо вжитих заходів забезпечення доказів або позову до 

моменту подання позовної заяви, якщо такі мали місце. 

Звертаємо увагу, що таке положення Кодексу адміністративного 

судочинства зобов’язує позивача лише зазначити, чи вживалися ним заходи 

забезпечення доказів або позову; 

8) Перелік документів та доказів, що подаються разом із позовною 

заявою; зазначення переліку доказів, які не подаються разом із позовною 

заявою (за наявності) з поважних причин, а також зазначення про наявність 

оригіналів письмових або електронних доказів, якщо до справи 

додано їх копії. 

На підтвердження обставин, якими обґрунтовані позовні вимоги, 

позивач надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, які не може 

самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких 

доказів. 
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9) Обґрунтування порушення позивача прав, свобод, інтересів 

рішенням, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень, що 

оскаржується. 

Зауважимо, що у випадку, якщо в судовому засіданні буде встановлено, 

що оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність не порушують прав, свобод чи 

інтересів позивача, то це може стати результатом відмови 

в задоволенні позову. 

10) Відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового 

акта відносно позивача або ж його приналежність до суб’єктів 

правовідносин, у яких застосований або буде застосовано цей акт у справах 

щодо оскарження нормативно-правових актів. 

Уважаємо, що таке положення є логічним продовженням попереднього 

про те, що суд захищає лише порушені права, свободи, інтереси позивача; 

11) Письмове повідомлення позивачем того, що ним не подано іншого 

позову до цього самого відповідача з тих самих підстав та з тим 

самим предметом. 

Для реалізації вказаного положення позивач повинен в позовній заяві 

зазначити, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого 

відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. 

Подання такого позову може передбачати обмеження його в повторному 

здійсненні правосуддя. 

Зауважимо, що Кодекс адміністративного судочинства України 

встановлює правило, згідно з яким особам, які беруть участь у справі, надано 

право заявляти клопотання, які також за певних умов можуть бути 

юридичними фактами. 

Щодо клопотання про звільнення від сплати судового збору, то 

основним нормативним актом, який передбачає підстави звільнення від 

сплати судового збору, є Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 

2011 року. 
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Зазначимо, що 2 червня 2011 року прийнято Закон України 

«Про безоплатну правову допомогу», який визначає основні засади надання 

безоплатної правової допомоги та повинен бути врахований при заявленні 

відповідного клопотання. 

Що ж до можливого клопотання про виклик свідків, то нагадуємо, що 

свідка викликають в судове засідання з ініціативи суду або осіб, які беруть 

участь у справі. Указане правило обумовлене «принципом офіційного 

з’ясування обставин адміністративної справи» [80, с. 32]. Особа, яка бере 

участь у справі, заявляючи клопотання про виклик свідка, повинна зазначити 

його ім’я, місце проживання (перебування), роботи чи служби й обставини, 

щодо яких він може дати показання. 

Для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують 

спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд 

може призначити експертизу. 

Учасники справи можуть просити суд призначити судову експертизу 

і доручити її проведення конкретній експертній установі чи експерту. 

Якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати 

докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть 

бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд 

сприяє в реалізації цього обов’язку і витребовує необхідні докази. 

До позовної заяви додають її копії, а також копії доданих до позовної 

заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, 

визначених частиною другою цієї статті. 

Суб’єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову 

зобов’язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим 

листом з повідомленням про вручення іншим учасникам справи, які не мають 

офіційної електронної адреси, копії позовної заяви та доданих до неї 

документів. 

У разі подання до суду документів в електронній формі суб’єкт 

владних повноважень зобов’язаний надати доказ надсилання листом 
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з описом вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду 

документів. 

До позовної заяви необхідно додати документ, який підтверджує 

сплату судового збору або ж документи, які підтверджують, що позивач 

звільнений від сплати судового збору згідно вимог закону. 

Позивач додає до позовної заяви всі докази, що знаходяться в нього та 

підтверджують обставини, на яких ґрунтуються його позовні вимоги. 

У випадку необхідності до позовної заяви також додаються клопотання 

та заяви позивача про участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за 

правилами спрощеного позовного провадження, про призначення 

експертизи, розгляд справи за правилами спрощеного позовного 

провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від 

сплати судового збору, витребування доказів, про забезпечення надання 

безоплатної правничої допомоги, тощо. 

Якщо позивач пропусти строк звернення до суду, він подає заяву про 

поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску. 

До заяви з вимогою визнання індивідуального акта протиправним чи 

адміністративного договору недійсним також повинно додаватися оригінал 

або копія оспорюваного акта чи договору, а в разі їх відсутності – відповідне 

клопотання про його витребування. 

Позовну заяву повинен підписати позивача або його представник. 

Одночасно зазначається дата її підписання. Якщо позовну заяву подає 

представник, то в ній зазначаються такі ж відомості як і його довірителя, 

а також додається документ на підтвердження його повноважень. 

На прохання позивача службовець апарату адміністративного суду 

може надати допомогу в оформленні позовної заяви. 

Уважаємо, що працівник апарату суду може надати позивачеві 

допомогу лише технічного характеру, а саме: «розміщення на 

інформаційному стенді бланка позовної заяви, реквізитів для сплати судового 

збору; попередня консультація щодо окремих процесуальних аспектів форми 
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та змісту позовної заяви. Однак службовець не повинен давати роз’яснення 

щодо суті спору та сам складати позовну заяву» [219, с. 112]. 

Наприклад, відповідно до п. 15 Постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України «Про практику застосування 

адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного 

судочинства України під час розгляду адміністративних справ», судам 

потрібно враховувати, що на прохання позивача службовець апарату 

місцевого адміністративного суду може надати допомогу в оформленні 

позовної заяви лише в частині роз’яснення вимог щодо відповідності 

позовної заяви положенням цього Кодексу, а не щодо її змісту, 

обґрунтування чи виготовлення (друкування). 

У теорії адміністративного процесу розрізняють такі елементи позову: 

підставу, предмет і зміст позову. 

Підстава позову – це обставини та норми права, з якими позивач 

обґрунтовує свої вимоги. Повнота позовної заяви залежить від викладення 

обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення норми права та 

юридичних фактів, з наявністю або відсутністю яких закон пов’язує 

виникнення, зміну або припинення правовідносин. Підстава позову сприяє 

встановленню спірних правовідносин. 

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до 

відповідача, те, на що спрямований адміністративний позов і з приводу чого 

його подають. 

Правильне визначення предмета позову має важливе практичне 

значення, оскільки предмет позову визначає суть вимоги, на яку суд повинен 

дати відповідь у своєму рішенні. За предметом позову визначають 

підвідомчість такої справи, проводять класифікацію на окремі категорії 

справ тощо. 

Зміст позову – це вказана в позовній заяві форма (спосіб) захисту, 

тобто те, що позивач просить від суду. Зміст позову має законодавче 

закріплення в ст. 5 КАС України. 
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Наголосимо, що предмет і підстава адміністративного позову мають 

важливе процесуальне значення, адже «позовна заява повертається 

позивачеві, якщо у провадженні цього або іншого адміністративного суду 

є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав» [201, с. 182]. 

У теорії та практиці адміністративного судочинства прийнято 

розмежовувати поняття позову та позовної заяви. Наприклад, вважають, що 

позовна заява – це зовнішня форма вираження позову. Одна із функцій 

позовної заяви як форми позову у тому, щоб довести до відома суду, 

учасників адміністративного процесу вимоги позивача, який звертається 

в суд. 

Позов в адміністративному судочинстві України – юридико-фактична 

матеріально-правова вимога позивача до відповідача про захист прав, свобод 

чи інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових 

і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних 

управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень. 

Відмінність позову від позовної заяви проявляється у таких окремих 

інститутах адміністративного судочинства: «відмова від позову, визнання 

позову, його забезпечення тощо, але залишення позовної заяви без руху, її 

повернення тощо» [110, с. 15]. 

Наприклад, відповідно до ст. 189 КАС України, позивач може 

відмовитися від адміністративного позову повністю або частково, 

а відповідач – визнати адміністративний позов повністю або частково. 

Проте відповідно до ст. 169 КАС України у зв’язку із недотриманням 

відповідних вимог без руху залишається позовна заява, а не позов. 

Позовну заяву традиційно складають 4 частини: вступна, описова, 

мотивувальна та прохальна. 
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У вступній частині позовної заяви у правому верхньому куті 

зазначають найменування адміністративного суду, до якого подають позовну 

заяву; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я 

та по батькові – для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх 

місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи 

перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код 

юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій 

України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) 

за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян 

України (якщо такими відомостями володіє позивач), відомі номери засобів 

зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти. 

Початок описової частини позовної заяви передбачає назву документа, 

який подають до адміністративного суду, наприклад, «Позовна заява про 

скасування рішення суб’єкта владних повноважень». 

Опосива частина позовної заяви містить такі елементи позову, як 

підстава, тобто: а) фактичні обставини публічно-правового спору та 

юридичні факти, з наявністю або відсутністю яких закон пов’язує 

виникнення, зміну або припинення правовідносин; б) норми матеріального 

права, які підтверджують повноваження та правове становище учасників 

такого спору. 

У мотивувальній частині позовної заяви позивач наводить 

обґрунтування своєї правової позиції, вимог до відповідача. У цій частині 

«позивач опирається на конкретні фактичні обставини справи, юридичні 

факти та конкретні норми матеріального права, які на його думку порушені 

відповідачем» [443, с. 48]. 

Прохальна частина позовної заяви «відтворює зміст позову і містить 

у собі звернене до адміністративного суду прохання позивача про вчинення 

судом відповідного способу судового захисту його прав, свобод та 

інтересів» [361, с. 70]. 
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Отже, накопичення елементів фактичного складу може мати 

юридичний характер, тобто поява одного елемента відкриває юридичну 

можливість для наступних і так далі, доки не будуть накопичені всі елементи 

фактичного складу. Така ситуація простежується при поданні позову до 

адміністративного суду. Після настання такого юридичного факту виникають 

правовідносини між позивачем та судом. Проте для настання правовідносин 

між позивачем та відповідачем недостатньо лише цього юридичного факту. 

У цьому випадку необхідно, щоб утворився фактичний склад із двох 

юридичних фактів. Перший – подана до суду позовна заява, другий – 

постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі. 

Позовна заява в адміністративному судочинстві – юридико-фактична 

письмова вимога позивача до відповідача про захист прав, свобод чи 

інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових 

і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних 

управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень. 

Позивач повинен навести в позовній заяві юридичні факти, які 

призвели до виникнення спірних правовідносин, і зазначити докази, які 

підтверджують юридичні факти. 

 

3.3. Протокол судового засідання в адміністративному судочинстві 

України 

 

Секретар судового засідання здійснює фіксацію процесуальних 

юридичних фактів за допомогою звукозаписувального технічного засобу, 

у протоколі судового засідання. 

Протокол судового засідання в адміністративному судочинстві  

України – юридико-фактичний процесуальний документ, який веде секретар 

судового засідання одночасно із технічним записом судового засідання 
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з метою зазначення в ньому вчинених в судовому засіданні процесуальних 

дій. Технічний запис судового засідання є додатком до протоколу судового 

засідання і після закінчення судового засідання приєднується до 

матеріалів справи. 

Загальні правила фіксації процесуальних юридичних фактів 

«в адміністративному судочинстві у протоколі судового засідання 

співпадають із правилами їх фіксації у інших актах-документах» [100, с. 37]. 

Для виникнення передбачених процесуальним правом наслідків 

процесуальна дія має не тільки бути реальною, але й відповідати тим 

вимогам, які встановлені нормою процесуального права щодо правової 

моделі цієї дії. 

Такі вимоги встановлені для багатьох процесуальних документів, серед 

яких протокол судового засідання. 

У протоколі судового засідання зазначають такі відомості: 1) дата 

та місце судового засідання; 2) повне найменування адміністративного суду, 

який розглядає судову адміністративну справу, а також прізвище та ініціали 

судді  або ж суддів, прізвище та ініціали секретаря судового засідання; 

3) справа, яка розглядається, прізвище та ініціали (найменування) сторін, 

представників та інших учасників справи; 4) порядковий номер вчиненої 

процесуальної дії субʼєктами; 5) назва процесуальної дії та час її вчинення 

процесуальної дії; 6) ухвали суду чи судді, постановлені в судовому 

засіданні, без виходу до нарадчої кімнати; 8) інші відомості, визначені 

законом. 

Як уже зазначали, при висвітленні проблеми фіксації процесуальних 

юридичних фактів секретар судового засідання повинен відображати коло 

джерел-актів, у яких закріплені процесуальні юридичні факти, правила 

фіксації, враховуючи суб’єктів цієї процесуальної діяльності, особливості 

фіксації процесуальних юридичних фактів на кожній стадії процесу. 

Фіксацію процесуальних юридичних фактів здійснюють за допомогою 

звукозаписувального технічного засобу, роблять записи в протоколі судового 
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засідання. Щодо суб’єктів, то протокол підписує секретар судового 

засідання, протокол – секретар судового засідання та суддя. 

Теорія та практика адміністративного судочинства визначає 

необхідність дотримання правил фіксації матеріальних та процесуальних 

юридичних фактів. За загальним правилом фіксації підлягають процесуальні 

юридичні факти за послідовністю їх вчинення або встановлення. 

Якщо процесуальний юридичний факт не зафіксований належним 

чином, то він вважається невстановленим. Неналежна фіксація як 

процесуальних, так і матеріально-правових юридичних фактів позбавляє їх 

доказового значення. 

Кожен процесуальний юридичний факт закріплюється у визначеному 

процесуальному акті. Зазначене правило має велике практичне значення. 

У судовій практиці неодноразово вказували на необхідність вибору 

належного джерела фіксації відповідної процесуальної дії [111, с. 196]. 

Наприклад, за загальним правилом здійснюється повна фіксація 

судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. 

Одночасно із технічним записом судового засідання секретар судового 

засідання веде протокол засідання. Проте, у випадку вчинення окремої 

процесуальної дії поза залою судового засідання або під час виконання 

судового доручення секретар судового засідання складає відпо-

відний протокол. 

Значення протоколу разом з додатком – носієм інформації, на який 

здійснювався технічний запис судового засідання як основних документів, 

що фіксують процесуальну діяльність, важко переоцінити. Вони 

відображають пізнавальний бік в діяльності суду і є юридичними фактами. 

Статтею 229 КАС України встановлено, що суд під час судового 

розгляду адміністративної справи здійснює повну фіксацію судового 

засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксація 

судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не 

здійснюється у тих випадках, коли є неявка в судове засідання всіх учасників 
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справи, або якщо відповідно до положень закону розгляд справи здійснюють 

за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку 

письмового провадження). 

Технічний запис судового засідання – носій інформації, на який 

здійснювався технічний запис судового засідання (касета, дискета, компакт-

диск тощо), є додатком до протоколу судового засідання і після закінчення 

судового засідання приєднується до матеріалів справи. 

Протокол судового засідання є процесуальним актом-документом, який 

фіксує важливі процесуальні юридичні факти, що мають значення для 

правильного вирішення справи. Законодавцем процедури оскарження 

протоколу не передбачено, проте існує механізм внесення зауважень щодо 

технічного запису та протоколу судового засідання. 

Наприклад, особи, які беруть участь у справі, мають право 

ознайомитися із технічним записом і протоколом судового засідання та 

протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду 

письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності. 

Учасники справи можуть ознайомитися із протоколом судового 

засідання та технічним записом і протягом п’яти днів з дня проголошення 

рішення у справі надати суду відповідні письмові зауваження щодо їх 

неповноти або неправильності. 

Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису і протоколу 

судового засідання не довше п’яти днів з дня їх подання в порядку 

письмового провадження. За ініціативою суду розгляд зауважень щодо 

технічного запису і протоколу судового засідання може здійснюватися 

в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неприбуття в судове 

засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце 

розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду. 

Розглянувши зауваження, суд постановляє ухвалу, якою враховує 

зауваження або мотивовано відхиляє їх. 
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Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання 

повинно здійснюватися за вимогою особи, яка бере участь у справі, або ж за 

ініціативою суду. 

Учасник справи має право отримати копію технічного запису судового 

засідання. 

Протокол про вчинення окремої процесуальної дії, який складається 

поза залою судових засідань, а також під час виконання судового доручення 

повинен містити такі реквізити: 1) число, місяць та рік вчинення 

процесуальної дії, її місце; 2) точний час початку її вчинення; 

3) найменування адміністративного суду, а також ім’я судді та секретаря 

судового засідання; 4) учасників справи, зміст позовних вимог; 5) відомості 

про те, хто з учасників з’явився в судове засідання; 6) дані щодо роз’яснення 

учасникам справи, представникам, іншим учасникам судового процесу їхніх 

процесуальних прав та обов’язків; 7) розпорядження головуючого в судовому 

засіданні та прийняті з цього приводу рішення, дані щодо фіксації судового 

засідання технічними засобами; 8) заяви та клопотання учасників справи та 

їхніх представників; 9) короткий зміст вступного слова учасників справи, 

пояснень інших учасників процесу; 10) перелік доданих доказів та їх опис; 

11) час закінчення зазначеної процесуальної дії; 12) інші відомості, 

передбачені КАС України. 

Заради справедливості відзначимо, що за допомогою складених 

секретарем судового засідання судових викликів і повідомлень також може 

здійснюватися фіксація процесуальних юридичних фактів, секретар може 

складати відповідні довідки та приєднувати їх до матеріалів справи. 

Отже, фіксацію судового засідання здійснюють за допомогою 

звукозаписувального технічного засобу. Одночасно із технічним записом 

судового засідання секретар судового засідання веде протокол судового 

засідання. Проте, у разі вчинення окремої процесуальної дії поза залою 

судового засідання або під час виконання судового доручення секретар 

судового засідання складає відповідний протокол. Фіксації підлягають 
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процесуальні юридичні факти, здебільшого за послідовністю їх вчинення або 

встановлення. 

Загальні правила фіксації процесуальних юридичних фактів 

в адміністративному судочинстві в протоколі судового засідання співпадають 

із правилами їх фіксації у інших актах-документах адміністративного 

судочинства України. Фіксацію процесуальних юридичних фактів секретар 

судового засідання здійснює протягом розвитку процесу, для якого 

характерні особливості на кожній стадії. Фіксацію адміністративного 

процесу не здійснюють у скороченому та письмовому провадженні. 

Протокол судового засідання в адміністративному судочинстві  

України – юридико-фактичний процесуальний документ, який веде секретар 

судового засідання одночасно із технічним записом судового засідання 

з метою зазначення в ньому вчинених в судовому засіданні процесуальних 

дій. Технічний запис судового засідання є додатком до протоколу судового 

засідання і після закінчення судового засідання приєднується до 

матеріалів справи. 

 

3.4. Судове рішення в адміністративному судочинстві України 

 

Встановлені судом (суддею) процесуальні юридичні факти, в тому 

числі й ті, що «виникають в процесі судового розгляду (процесуальні дії 

його учасників), зафіксовані в різних джерелах – процесуальних 

документах» [177, с. 153]. 

Підкреслимо, «загальні правила фіксації, встановлені для 

процесуальних документів, характерні і для конкретного процесуального 

юридичного факту – у цьому випадку для судового рішення [106, с. 19]. 

Фіксацію процесуальних юридичних фактів, зокрема і в судовому 

рішенні, здійснюють протягом розвитку адміністративного процесу, який 

відзначається певними особливостями на кожній стадії. Зміст процесуальних 

актів акумулює результати правозастосовної та іншої правореалізаційнної 
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діяльності учасників справи, ураховуючи і встановлені процесуальні 

юридичні факти. Більшість процесуальних актів з цього погляду 

є юридичними фактами, окрім того містять раніше встановлені факти. 

Наприклад, судове рішення саме собою є юридичним фактом 

адміністративного процесуального та матеріального права. Одночасно 

у ньому фіксують встановлені в ході судового розгляду фактичні обставини 

справи і найважливіші процесуальні дії учасників справи. 

Статтею 4 КАС України закріплено існування таких актів-документів: 

постанова, ухвала тощо. 

Для виникнення передбачених процесуальним правом наслідків, 

процесуальна дія має не тільки бути реальною, але й відповідати тим 

вимогам, які встановлені нормою процесуального права щодо правової 

моделі цієї дії. Такі вимоги встановлені для багатьох процесуальних 

документів, серед яких ухвала, рішення, постанова тощо. 

Процесуальний факт є «не тільки реальною дією учасника судового 

процесу, але й дією, що відповідає встановленим у нормі процесуального 

права вимогам, умовам, ознакам і через це підпадає під дію цієї норми. 

Відсутність будь-якого елементу процесуального факту призводить до інших 

процедурних наслідків» [357, с. 163]. 

Наприклад, відповідно до ст. 246 КАС України, у мотивувальній 

частині рішення зазначають встановлені судом обставин із посиланням на 

докази, а також мотиви неврахування окремих доказів. Проте згідно зі ст. 317 

КАС України підставами для скасування рішення або ухвали суду першої 

інстанції та ухвалення нового рішення є невідповідність висновків суду 

обставинам справи. 

Тобто, якщо висновки суду першої інстанції не будуть відповідати 

встановленим обставинам справи, такі судові рішення можуть бути 

скасованими. 

Як уже зазначали, фіксація процесуальних юридичних фактів повинна 

здійснюватися не тільки в належному джерелі, належній формі, 



189 

а й належними суб’єктами – судом, суддею, секретарем судового засідання, 

а в деяких випадках – особами, які беруть участь у справі. 

Наприклад, судове рішення як юридичний факт приймає суд в особі 

судді чи колегії суддів у формі рішення та ухвали. 

Отже, процесуальному юридичному факту притаманні такі ознаки: 

юридичний факт зафіксований у відповідному процесуальному документі, 

у належній формі, з дотриманням правил фіксації і належним суб’єктом. 

Судове рішення, яким суд вирішує спір по суті, викладають у формі 

рішення. Судове рішення, яким суд зупиняє чи закриває провадження 

у справі, залишає позовну заяву без розгляду або приймає рішення щодо 

інших процесуальних дій, клопотань, викладають у формі ухвали. 

Імперативна природа таких рішень визначена у ст. 129 Конституції 

України та у ст. 14 КАС України «Обов’язковість судових рішень». 

Відповідно до цих норм, судове рішення, яким закінчується розгляд 

справи в адміністративному суді: ухвалюється іменем України; рішення та 

ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, 

є обов’язковими до виконання на всій території України; невиконання 

судових рішень передбачає відповідальність, встановлену законом. 

Судове рішення адміністративного суду – процесуальний документ, 

у якому відображено застосування норм права, уміщена інформація про 

процедуру захисту або відновлення прав, свобод, оспорюваних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

На думку А.Т. Комзюка, В.М. Бевзенка, Р.С. Мельника, постанови 

й ухвали адміністративних судів характеризуються такими особливостями: 

1) виникають як результат публічних спорів. Рішенням адміністративного 

суду від імені держави усувається спір між сторонами або вирішується 

питання про захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян, 

підприємств, установ і організацій, державних і суспільних інтересів; 2) у 

рішенні від імені України подано оцінку спірної вимоги чи правовідносин та 

дій, зацікавлених осіб; 3) постановлені лише судовими органами на основі 
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норм адміністративного процесуального права та низки інших відповідних 

галузей права; 4) їхня юридична сила здебільшого поширюється тільки на 

учасників спору; 5) є засобом реалізації норм матеріального права; 

6) структура і порядок ухвалення чітко регламентовані в законодавстві; 

7) мають державно-владний характер, є обов’язковими для виконання усіма 

учасниками, яким вони адресовані; 8) мають законну силу, тобто 

обов’язковість виконання яких гарантується законом; 9) є виключними, тобто 

їх неможливо повторно розглянути справу, яка вже була предметом розгляду 

в адміністративному суді, і в якій постановлено відповідне рішення; 10) мета 

судових рішень полягає: а) у процесуальному оформленні та фіксуванні волі 

суду, спрямованій на вирішення спору між сторонами; б) в охороні прав, 

свобод, інтересів учасників державно-суспільних відносин, безпосередньому 

захисті підтверджених у суді дійсних матеріальних правовідносин між 

сторонами і в у захисті норм права, на основі яких виникли правовідносини; 

в) у здійсненні виховної функції правосуддя; г) у забезпеченні примусового 

дотримання зобов’язаними особами припису, який вміщений у рішенні; 

11) мають преюдиціальний характер: факти, встановлені під час розгляду 

адміністративної справи і закріплені постановою або ухвалою 

адміністративного суду, повторно в іншій справі (цивільній, кримінальній, 

адміністративній справі), не можуть бути встановлені. «Преюдиціальність – 

правило, згідно з яким суд, що виніс рішення, після того як це рішення 

набуло чинності (законної сили), не має права знову встановлювати факти 

або правовідносини, щодо яких воно було винесено» [296, с. 362]. 

Оскільки судове рішення – це правозастосовний правовий 

персоніфікований до конкретного субʼєкта акт, прийнятий судом на основі 

нормативно-правових актів, який має одноразовий характер та є 

загальнообов’язковим до виконання, то законодавець визначив низку вимог, 

яким повинні відповідати рішення, до яких відносять логічні, правові,  

мовностилістичні, структурно-композиційні вимоги [404, с. 14]. 
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Висновки адміністративного суду на кожній стадії адміністративного 

судочинства набувають певної процесуально-правової форми судового акта. 

Адміністративно-процесуальне законодавство надає узагальнювальну назву 

таким актам – «судові рішення» [163, с. 100]. 

Судове рішення – акт реалізації державної влади, що постановляється 

від імені держави. Постанова, рішення та ухвала реалізовує волю держави 

щодо певних фактів і відносин за допомогою застосування до них правових 

норм, встановлюючи наявність або відсутність правових відносин, 

змінюючи або припиняючи їх. Необхідно підкреслити, що судове рішення 

є конкретним правозастосовним актом. Водночас, судове рішення неділене 

певними ознаками: 1) постановляється лише судом; 2) має 

персоніфікований характер і визначених адресатів; 3) є юридичним фактом, 

який має наслідком зміну чи виникнення, або припинення правовідносин. 

Ці риси виникають у взаємозв’язку з правовою нормою, яку суд застосував 

конкретним судовим рішенням [342, с. 683]. 

Судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним 

є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при 

дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене 

судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністра-

тивній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені 

в судовому засіданні. 

З метою запобігання виникненню неясності при «виконанні рішення 

у його резолютивній частині зазначається точне та повне найменування 

юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, відносно 

яких суд вирішив питання» [112, с. 156]. 

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України 

«Про судове рішення в адміністративній справі» роз’яснює, що 

найважливішим результатом здійснення правосуддя адміністративними 

судами є ухвалення судового рішення. Судове рішення – це «акт правосуддя, 

ухвалений згідно з нормами матеріального та процесуального права і згідно 
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з конституційними засадами та принципами адміністративного судочинства 

є обов’язковим до виконання на всій території України» [316]. 

Уважаємо, що судове рішення адміністративного суду – це юридичний 

факт у формі ухвали чи постанови суду, спрямований на виникнення, зміну 

чи припинення прав та (чи) обов’язків осіб, які беруть участь у справі. 

Судове рішення саме собою є юридичним фактом адміністративного 

процесуального та матеріального права. Одночасно у ньому фіксують 

встановлені в процесі судового розгляду фактичні обставини справи 

і найважливіші процесуальні дії учасників справи. 

Рішення суду «одночасно є процесуальним юридичним фактом і в той 

самий час фіксує у своєму змісті встановлені судом інші обставини справи, 

юридичні факти матеріального і процесуального права» [27, с. 267]. 

Рішення передбачає: 1) вступну частину із зазначенням: дати і місця 

його ухвалення; найменування суду; прізвища та ініціалів судді або складу 

колегії суддів; прізвища та ініціалів секретаря судового засідання; номера 

справи; імені (найменування) сторін та інших учасників справи; вимог 

позивача; прізвища та ініціалів представників учасників справи та прокурора; 

2) описову частину із зазначенням: стислого викладу позиції позивача та 

заперечень відповідача; заяви, клопотання учасників справи; інших 

процесуальних дій у справі (забезпечення доказів, вжиття заходів 

забезпечення позову, зупинення і поновлення провадження тощо); 

3) мотивувальну частину із зазначенням: обставин, встановлених судом, та 

змісту спірних правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких 

встановлені відповідні обставини; доказів, відхилених судом, та мотивів їх 

відхилення; мотивованої оцінки кожного аргументу, наведеного учасниками 

справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову; чи 

були і ким порушені, не визнані або оспорені права чи інтереси, за захистом 

яких було звернення до суду, та мотиви такого висновку; норм права, які 

застосував суд, та мотивів їх застосування; норм права, на які опиралися 

сторони, які суд не застосував, та мотивів їх незастосування; мотивів, з яких 
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у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень суд, відмовляючи у позові, дійшов висновку, що оскаржуване 

рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень визнані судом 

такими, що вчинені відповідно до вимог частини другої статті 2 КАС 

України; 4) резолютивну частину із зазначенням: висновку суду про 

задоволення позову чи про відмову в позові повністю або частково щодо 

кожної із заявлених вимог; розподілу судових витрат; строку і порядку 

набрання рішенням суду законної сили та його оскарження; повного 

найменування (для юридичних осіб) або прізвища, імені та по батькові (для 

фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місця знаходження (для 

юридичних осіб) або місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), 

ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

підприємств і організацій України, реєстраційного номера облікової картки 

платника податків сторін (для фізичних осіб), за його наявності, або номера 

і серії паспорта для фізичних осіб – громадян України. 

У разі необхідності у резолютивній частині також вказують про: 

1) порядок і строк виконання рішення; 2) надання відстрочення чи 

розстрочення виконання рішення; 3) повернення судового збору; 

4) призначення судового засідання для вирішення питання про судові 

витрати, дату, час і місце його проведення; строк для подання стороною, за 

клопотанням якої таке судове засідання проводиться, доказів щодо розміру 

понесених нею судових витрат; 5) дату складення повного рішення суду. 

Отже, у рішенні як процесуальному документі разом з матеріально-

правовими фіксують і значну кількість найбільш важливих процесуальних 

юридичних фактів, що відображають підсумки судової діяльності за 

конкретною справою. 

Під час прийняття рішення суд вирішує: 1) чи наявні обставини 

(факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами 

вони підтверджені; 2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для 

вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) яку правову норму 
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потрібно застосувати до цих правовідносин; 4) чи варто позов задовольнити 

або в позові відмовити; 5) як розподілити між сторонами судові витрати; 

6) чи є підстави допустити негайне виконання рішення; 7) чи є підстави для 

скасування заходів забезпечення позову. 

У випадку задоволення адміністративного позову суд може прийняти 

постанову про: 1) визнання протиправним та скасування індивідуального 

акта чи окремих його положень; 2) визнання протиправним та нечинним 

нормативно-правового акта чи окремих його положень; 3) визнання дій 

суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися 

від вчинення певних дій; 4) стягнення з відповідача (суб’єкта владних 

повноважень) коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його 

протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю; 5) визнання 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання 

вчинити певні дії; 6) встановлення наявності чи відсутності компетенції 

(повноважень) суб’єкта владних повноважень; 7) примусовий розпуск або 

ліквідацію певних об’єднання громадян; 8) тимчасову заборону (зупинення) 

окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян; 9) примусове 

видворення іноземця або ж особи без громадянства за межі території 

України; 10) будь-інший спосіб щодо захисту прав, свобод, інтересів особи, 

інших суб’єктів у сфері публічного управління від порушень з боку суб’єктів 

владних повноважень, який не суперечить чинному закону і забезпечує 

надійний захист таких прав, свобод та інтересів; 11) затримання особи без 

громадянства або іноземця для ідентифікації та (або) примусового 

видворення за межі України чи про продовження строку раніше 

застосованоно затримання; 12) затримання особи без громадянства або 

іноземця для її передачі відповідно до міжнародних договорів України про 

реадмісію; 13) затримання особи без громадянства або іноземця доки не буде 

вирішено питання про визнання її особою, яка потребує додаткового захисту 

в Україні або біженцем; 14) звільнення особи без громадянства або іноземця 
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на поруки підприємства, установи чи організації; 15) зобов’язання особи без 

громадянства або іноземця внести заставу. 

Отже, рішення адміністративного суду – юридико-фактичне рішення 

суду, яким він вирішує вимоги адміністративного позову по суті. 

Ухвали суду першої інстанції – «одне з основних джерел фіксації 

процесуальних юридичних фактів» [107, с. 116]. 

Ухвала адміністративного суду першої інстанції – юридико-фактичне 

рішення судді, яким він в усній чи письмовій формі вирішує питання, 

пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші 

процесуальні питання. 

Окремим документом викладають ухвали з питань: 1) ухвалення 

рішення про залишення позовної заяви без руху; 2) повернення позовної 

заяви; 3) ухвалення рішення про відкриття провадження в адміністративній 

справі; 4) об’єднання чи роз’єднання позовних вимог; 5) забезпечення 

доказів; 6) встановлення розміру судових витрат; 7) поновлення та 

продовження процесуальних строків; 8) передання судової адміністративної 

справи до іншого адміністративного суду; 9) забезпечення позову; 

10) призначення певної судової експертизи; 11) виправлення очевидних 

арифметичних помилок й  описок; 12) відмови в прийнятті додаткового 

судового рішення; 13) роз’яснення ухвали чи рішення; 14) зупинення 

провадження у пнвній справі; 15) закриття провадження у судовій справі; 

16) залишення позовної заяви без розгляду. 

Як окремий документ можуть бути викладені також ухвали з інших 

питань, які вирішують під час судового розгляду. Ухвали, які під час 

судового засідання викладено окремим документом, постановляються 

в нарадчій кімнаті та підписуються складом суду, який розглядає справу. 

Ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, секретар судового 

засідання заносить у протокол судового засідання. 

Ухвала, що викладена окремим документом, складається з: 1) вступної 

частини, в якій вказується дата та місце ухвалення; найменування 



196 

адміністративного суду, прізвища та ініціалів судді чи суддів у випадках, 

встановлених законом; прізвища та ініціалів (найменувань) учасників справи; 

2) описової частини, в якій вказується суть клопотання та прізвища й 

ініціалів (найменування) особи, яка його заявила, чи іншого питання, що 

вирішується ухвалою; 3) мотивувальної частини, в якій вказуютья мотиви, на 

підставі яких суд дійшов висновків, і норма закону, якою керувався суд, при 

постановленні ухвали; 4) резолютивної частини, в якій висновки суду; строк 

і порядку набрання судовим рішенням законної сили та оскарження. 

Отже, судове рішення адміністративного суду – це юридичний факт 

у формі рішення, ухвали чи постанови суду, спрямований на виникнення, 

зміну чи припинення прав та (чи) обов’язків осіб, які беруть участь у справі. 

Судове рішення саме собою є юридичним фактом адміністративного 

процесуального та матеріального права. Одночасно у ньому фіксують 

встановлені в ході судового розгляду фактичні обставини справи 

і найважливіші процесуальні дії учасників справи. 

Загальні правила фіксації процесуальних юридичних фактів 

в адміністративному судочинстві у судовому рішенні співпадають із 

правилами їх фіксації у інших актах-документах адміністративного 

судочинства України. Фіксацію процесуальних юридичних фактів 

здійснюють протягом розвитку процесу (здебільшого за послідовністю їх 

вчинення або встановлення), який характеризується особливостями на 

кожній стадії. 

Рішення адміністративного суду – юридико-фактичне рішення суду, 

яким він вирішує вимоги адміністративного позову по суті. 

У рішенні як процесуальному документі разом з матеріально-

правовими фіксується і значна кількість найбільш важливих процесуальних 

юридичних фактів, що відображають підсумки судової діяльності за 

конкретною справою. 

Ухвала адміністративного суду першої інстанції – юридико-фактичне 

рішення судді, яким він в усній чи письмовій формі вирішує питання, 
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пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші 

процесуальні питання. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Процесуальному юридичному факту в адміністративному судочинстві 

притаманні такі ознаки: юридичний факт повинен бути зафіксованим у 

відповідному процесуальному документі, у належній формі, з дотриманням 

правил фіксації та належним суб'єктом. 

Документ – це засіб закріплення різними способами на переважно на 

паперовому матеріалі інформації про юридичні факти. 

Накопичення елементів фактичного складу може мати юридичний 

характер, тобто поява одного елемента відкриває юридичну можливість для 

наступних і так далі, доки не будуть накопичені всі елементи фактичного 

складу. Така ситуація характерна при поданні позову до адміністративного 

суду. Після настання такого юридичного факту виникають правовідносини 

між позивачем та судом. Проте для настання правовідносин між позивачем та 

відповідачем недостатньо лише цього юридичного факту. У цьому випадку 

необхідно, щоб утворився фактичний склад із двох юридичних фактів. 

Перший – подана до суду позовна заява, другий – постановлення судом 

ухвали про відкриття провадження у справі. 

Позовна заява в адміністративному судочинстві – юридико-фактична 

письмова вимога позивача до відповідача про захист прав, свобод чи 

інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських 

функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень. 
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Позивач повинен навести у позовній заяві юридичні факти, які 

призвели до виникнення спірних правовідносин, і зазначити докази, які 

підтверджують юридичні факти. 

Фіксація судового засідання здійснюється за допомогою 

звукозаписувального технічного  засобу. Одночасно із технічним записом 

судового засідання секретар судового засідання веде протокол судового 

засідання. Однак у разі вчинення окремої процесуальної дії поза залою 

судового засідання або під час виконання судового доручення секретарем 

судового засідання складається відповідний протокол. Фіксації підлягають 

процесуальні юридичні факти, здебільшого за послідовністю їх вчинення або 

встановлення. 

Загальні правила фіксації процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві у протоколі судового засідання співпадають 

із правилами їх фіксації у інших актах-документах адміністративного 

судочинства України. Фіксацію процесуальних юридичних фактів здійснює 

секретар судового засідання впродовж розвитку процесу, який відзначається 

особливостями на кожній стадії. Фіксація адміністративного процесу не 

здійснюється у скороченому та письмовому провадженні. 

Протокол судового засідання в адміністративному судочинстві України 

– юридико-фактичний процесуальний документ, який веде секретарем 

судового засідання одночасно із технічним записом судового засідання з 

метою зазначення в ньому вчинених в судовому засіданні процесуальних дій. 

Технічний запис судового засідання є додатком до протоколу судового 

засідання, після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів 

справи. 

Судове рішення адміністративного суду – це юридичний факт у формі 

рішення, ухвали чи постанови суду, спрямований на виникнення, зміну чи 

припинення прав та (чи) обов’язків осіб, які беруть участь у справі. 

Судове рішення саме собою є юридичним фактом адміністративного 

процесуального та матеріального права. Одночасно у ньому фіксують 
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встановлені в процесі судового розгляду фактичні обставини справи і 

найважливіші процесуальні дії учасників справи. 

Загальні правила фіксації процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві у судовому рішенні співпадають із 

правилами їх фіксації у інших актах-документах адміністративного 

судочинства України. Фіксацію процесуальних юридичних фактів 

здійснюють протягом розвитку процесу (здебільшого за послідовністю їх 

вчинення або встановлення), для якого характерні певні особливості на 

кожній стадії.  

Рішення адміністративного суду – юридико-фактичне рішення суду, 

яким він вирішує вимоги адміністративного позову по суті.  

У рішенні як процесуальному документі разом з матеріально-

правовими фіксують і значну кількість найбільш важливих процесуальних 

юридичних фактів, що відображають підсумки судової діяльності за 

конкретною справою. 

Ухвала адміністративного суду першої інстанції – юридико-фактичне 

рішення судді, яким він в усній чи письмовій формі вирішує питання, 

пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші 

процесуальні питання. 
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РОЗДІЛ 4. 

ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ  

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

 

4.1 Юридичні факти як предмет доказування  

в адміністративному судочинстві України 

 

Правове визначення предмета доказування має вагоме значення при 

підготовці справи до судового розгляду, її слухання, ухвалення законного та 

обґрунтованого судового рішення. Від цього залежить встановлення 

обставин справи та юридичних фактів, необхідних для вирішення справи по 

суті. Це є запорукою належного захисту прав, свобод та інтересів фізичних 

осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин 

від порушень з боку суб’єктів владних повноважень шляхом справедливого, 

неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. 

Для того, щоб визначити обставини, що мають значення для 

адміністративної справи, необхідно використовувати два джерела: 1) норму 

матеріального права, що регулює такі відносини; 2) підставу позову 

і заперечення щодо нього. Отже, «зміст предмета доказування становить 

сукупність фактів, що підлягають встановленню» [263, с. 496–501]. 

Установлюючи мету процесу доказування, необхідно відокремити 

суміжні поняття факту та обставини. Указане в подальшому надасть 

можливість більш чітко розмежовувати доказовий процес на різних стадіях 

судочинства тощо. Наприклад, деякі автори не тільки розрізняють ці два 

поняття, але й створили теоретичну модель їх застосування для справ 

окремого провадження в цивільному судочинстві. Зокрема вчений-

процесуаліст С.Я. Фурса зазначає, що «в окремому провадженні засобом 

захисту інтересів, які охороняє закон, є рішення суду про констатацію 

юридичного факту, тобто з набранням судовим рішенням законної сили 

юридичні обставини перетворюються на юридичні факти, а інтерес, який 
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охороняється законом, стає підставою для отримання особою певних прав, 

що визначає закон на підставі встановленого юридичного факту» [392, с. 27]. 

Тому не зрозумілою, на думку С.Я. Фурси та Т.В. Цюри, уважається 

позиція тих вчених, які не розмежовують ці поняття. Деякі процесуалісти 

вважають за можливе визначати факти предмета доказування [380, с. 15], 

вони загалом відокремлюють такі групи фактів: а) юридичні факти 

матеріально-правового характеру, б) доказові факти; в) факти, що мають 

лише процесуальне значення. Доказові факти автори визначають так: 

«… це такі факти, які, будучи доказаними, дозволяють шляхом логіки 

вивести юридичний факт» [119, с. 164]. Тобто в такій думці зреалізована 

концепція, що факти після їх встановлення мають бути логічно досліджені 

для того, щоб вони набували ознак юридичних фактів. На їхню думку, «ця 

концепція є неправильною, оскільки лише після встановлення юридична 

обставина набуває ознак факту, а встановлений факт повинен викликати 

юридичні наслідки через пряму вказівку про цю обставину в законі. 

Інакше, встановлення певного факту недоцільно здійснювати  

у процесі» [393, с. 33–39]. 

Загалом розрізняють такі три загальноприйняті елементи предмета 

доказування: «а) обставини, на яких позивач обґрунтовує свої вимоги 

(підстава позову); б) обставини, на яких відповідач обґрунтовує свої 

заперечення (підстава заперечення); в) інші обставини, які мають значення 

для правильного вирішення справи. А взагалі – обставини, які повинні бути 

встановлені як підстави для вирішення спору між сторонами: усі, які 

відбулися, і наявні юридичні факти й обставини, що мають значення для 

справи» [428, с. 253]. Саме на обставинах, які підлягають встановленню, 

й будується предмет доказування у справі. 

Л.А. Ванєєва предмет доказування визначає як «сукупність обставин 

матеріально-правового характеру, встановлення яких необхідне для 

правильного вирішення справи» [38, с. 128]. І.В. Решетнікова вважає, що 

«поруч з фактами матеріально-правового характеру існують і процесуальні 
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факти» [327, с. 239]. Прихильники широкого розуміння предмета 

доказування вважають, що до нього мають входити факти, «які мають 

матеріально-правове значення, а також факти процесуально-правового 

характеру, оскільки останні є підставою для вирішення питань, що належать 

до можливості і допустимості судового захисту, а також до належного 

порядку його здійснення» [40]. До них відносять «факти, з якими пов’язане 

виникнення права на позов, зупинення провадження, забезпечення позову 

тощо» [379, с. 35]. 

Юридичні факти, які є об’єктом пізнання суду поділено на три види: 

1) юридичні факти матеріально-правового характеру. Їх встановлення 

необхідне для правильного застосування суб’єктами доказування норм 

матеріального права; 2) доказувані факти – факти, за допомогою яких 

логічним шляхом роблять висновок про інші необхідні факти; 

3) процесуальні факти мають значення для процесуальних дій. 

Вірне встановлення предмета доказування дозволяє встановити 

сукупність фактів, з’ясування яких необхідне для виконання завдань 

судочинства й усуває із судового процесу все зайве. Предмет доказування – 

«сукупність юридичних фактів (матеріально-правового характеру), які 

підлягають встановленню в процесі суб’єктами доказування» [292, с. 85–86]. 

У теорії й на практиці розглядають факти, що можуть входити 

у предмет доказування, проте не підлягають доказуванню. До них відносять: 

1) преюдиційні. Основою преюдиційності факту є законна сила судового 

рішення. Адміністративний суд, не доказуючи встановлені в цих актах факти, 

обмежується витребуванням копії відповідного судового акта. Обставини, 

встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або 

господарській справі, що набрало законної сили, не доказують при розгляді 

інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої 

встановлено ці обставини; 2) загальновідомі факти. Адміністративний суд 

визнає загальновизнаними факти, які відомі широкому колу осіб, зокрема 

і суддям. Обставини, визнані судом загальновідомими, не потрібно 
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доказувати; 3) визнані іншою стороною факти. Це визнання стороною фактів, 

на яких інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, звільняє 

останню від доказування. Обставини, які визнані сторонами, можуть не 

доказуватися перед судом, якщо проти цього не заперечують сторони і в суду 

не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності 

їх визнання. 

У п. 3 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України від 

30.03.2012 року № 4 «Про застосування цивільного процесуального 

законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими 

обставинами» роз’яснено, що нововиявлені обставини – це юридичні факти, 

які мають вагоме значення для розгляду справи та існували на час розгляду 

справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, а також обставини, які 

виникли після набрання судовим рішенням законної сили та віднесені 

законом до нововиявлених обставин (частина друга статті 361 ЦПК). 

Нововиявлені обставини мають бути підтверджені фактичними 

відомостями (доказами), що в установленому порядку спростовують факти, 

покладені в основу судового рішення. Суд має право скасувати судове 

рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами лише за умови, що ці 

обставини можуть вплинути на юридичну оцінку обставин, здійснену судом 

у судовому рішенні, яке переглядають. 

З наведеного випливає, що нововиявлені обставини, тобто юридичні 

факти, підтверджуються доказами. 

У роз’ясненнях Міністерства юстиції України від 07.07.2012 року 

«Державний реєстратор прав на нерухоме майно як суб’єкт встановлення 

юридичних фактів у цивільному праві» зазначено, що розуміння юридичних 

фактів є визначальним моментом у з’ясуванні природи дій з їх встановлення, 

у зв’язку з чим їх розгляду потрібно приділити окрему увагу. 

Питання юридичних фактів, набувши дефініційного оформлення лише 

у XІX ст. у працях Фрідріха Карла фон Савіньї [138, с. 113], стало предметом 

дослідження багатьох учених-цивілістів. І на сьогоднішній день більшість 
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з них єдині в позиціях з приводу того, що «юридичними фактами 

в цивільному праві є обставини, наявність яких передбачає встановлення, 

зміну, припинення або інші трансформації цивільних прав і обов’язків 

(цивільних правовідносин)» [238, с. 61]. Або, іншими словами, – це 

«конкретні життєві обставини, з якими закон пов’язує виникнення, зміну чи 

припинення правовідносин» [30, с. 53]. Крім того, на нашу думку, більш 

точно розкриває правову природу юридичних фактів М.О. Рожкова, яка 

у своїй праці «Юридические факты в гражданском праве» розмежовує 

«правову модель обставин» і «юридичний факт». На думку вченої, 

«правовою моделлю обставин є абстрактна (типова) обставина, яка 

закріплена в гіпотезі норми (або декількох норм), і з якою норма пов’язує 

настання певних наслідків. Юридичний факт, зі свого боку, є реальною 

життєвою обставиною, з правовою моделлю якого норма права пов’язує 

настання певних наслідків» [332]. Такий підхід чіткіше розкриває механізм 

впливу фактичних обставин на правову дійсність і дозволяє уявити, як 

обставини викликають зміни в статусі осіб, їх правах, обов’язках 

і правовідносинах. Зазначене визначення юридичних фактів М.О. Рожкової 

дозволяє здійснити кілька уточнень до наявних в юридичній літературі 

визначень. Зокрема, Р.В. Разбейко розглядає встановлення юридичних фактів 

як певний інформаційний процес. Його зміст зводиться до перетворення 

інформації про факти ймовірного знання – у достовірне. Таке перетворення 

здійснюється шляхом встановлення певних обставин, що забезпечує 

можливість надати їм юридичну оцінку [325, с. 520]. На підставі зазначених 

позицій вчених можна дійти висновку, що встановлення юридичних фактів 

необхідно розуміти як розумово-аналітичний процес мислення, який 

спрямований на визначення кола фактичних обставин матеріальної дійсності, 

а також виявлення ступеня тотожності між цими обставинами та правовими 

моделями, закріпленими в нормах права. Він завершується висновком про 

тотожність відповідних обставин і моделей, а тому й має відношення до 

існування юридичного факту або його відсутність. Необхідно також 
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зазначити, що оформленість результатів встановлення юридичних фактів має 

вагоме значення, якщо це визначено законом. В іншому випадку юридичні 

факти можуть існувати в неоформленому (ідеальному) стані. Для прикладу, 

вагомого значення набувають ті юридичні факти, встановлення яких 

підтверджує мотивувальна частина судового рішення. 

Питання юридичних фактів відносять до фундаментальних (незалежно 

від галузі права). Воно є одним зі стрижневих категорій всієї юриспруденції, 

що й визначає наукову зацікавленість до його дослідження. Майже всі види 

правничої діяльності пов’язані зі встановленням юридичних фактів. 

Наприклад, «до обов’язків слідчого входить встановлення події злочину та 

обставин, які її характеризують. При розгляді будь-якої справи суддя 

зобов’язаний окреслити коло юридичних фактів як обставин, які підлягають 

встановленню, що сприяє повному та всебічному розгляду справи 

загалом» [132]. 

Уважаємо, що предмет доказування в адміністративному судочинстві – 

юридичні факти та обставини справи, які необхідно встановити шляхом 

доказування та на підставі яких обґрунтовуються позовні вимоги чи 

заперечення, або які мають інше значення для вирішення справи. 

Без врахування того, на кого з осіб, які беруть участь у справі, 

покладено обов’язок доказування, усі юридичні факти, що мають вирішальне 

значення в справі, мають бути підтверджені доказами. Судовими доказами 

є фактичні дані та засоби доказування, які є належними, допустимими, 

достовірними й достатніми. В.О. Стоян поділяє позицію, згідно з якою судові 

докази розглядають і як фактичні дані, і як засоби доказування (як зміст 

і процесуальна форма). На її думку, «засіб доказування – це процесуальна 

форма вираження доказів» [364]. 

На думку Є.О. Зарудного, обставини виникають при логічному 

просуванні стадіями судового процесу. Наприклад, встановлюючи обов’язок 

доказування, і ЦПК України, і КАС України солідарно визначають, що кожна 

сторона зобов’язана довести саме і лише обставини, на яких ґрунтуються її 
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вимоги та заперечення. «А в логічному завершенні – судовому рішенні – 

обставини справи і докази (тобто будь-які факти, фактичні дані) 

зустрічаються в одній точці логічного простору, оскільки факти мають 

логічне (та юридичне) існування лише як такі, що підтверджують обставини, 

а останні не мають самостійного існування, якщо не підтверджені 

фактами» [149, с. 159]. 

Зазначимо, що на сьогодні не існує єдиного погляду на з’ясування ролі 

юридичних фактів у предметі доказування. Основні судження щодо цієї 

проблематики зводять до таких тверджень: 1) юридичні факти не доказують, 

адже вони існують і викликають наслідки незалежно від доказування; 2) усі 

юридичні факти підлягають доказуванню; 3) юридичні факти встановлює 

уповноважений орган, вони не доказуються, відповідно і не входять 

у предмет доказування; 4) юридичні факти встановлюють шляхом 

доказування; 5) доказують, якщо протилежна сторона не визнає їх; 6) факти 

підтверджують обставини справи; 7) частина юридичних фактів  

є матеріально-правовими, частина – процесуальними, а частина – 

доказовими тощо. 

Уважаємо правильною позицію, відповідно до якої 

в адміністративному судочинстві юридичні факти можуть встановлюватися 

шляхом доказування [42, с. 151]. Юридичні факти в такому випадку входять 

до предмета доказування. 

Наприклад, під час розгляду адміністративної справи про уточнення 

списку виборців суд задовольняє позов про включення до списку виборців 

у разі встановлення таких юридичних фактів: «відмова виборчої комісії 

у включенні до списку виборців, доведення особою, якій відмовлено у праві 

проголосувати на виборчій дільниці, що вона проживає на відповідній 

території, і це дає їй право голосу. У такому випадку встановлені у судовому 

засіданні юридичні факти є основними при прийнятті судового рішення про 

уточнення списку виборців» [62, с. 39]. 
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Отже, при розгляді адміністративної справи суддя зобов’язаний 

окреслити коло юридичних фактів, які підлягають встановленню, що сприяє 

повному та всебічному розгляду справи. Юридичні факти можуть 

встановлюватися шляхом доказування. Юридичні факти в такому випадку 

входять до предмета доказування. 

Предмет доказування в адміністративному судочинстві – юридичні 

факти та обставини справи, які необхідно встановити шляхом доказування та 

на підставі яких обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення, або які 

мають інше значення для вирішення справи. 

Правове визначення предмета доказування має вагоме значення при 

підготовці справи до судового розгляду, її розгляду, ухвалення законного та 

обґрунтованого судового рішення. Від правильності такого визначення 

залежить встановлення обставин справи та юридичних фактів, необхідних для 

вирішення справи по суті. Це є запорукою належного захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-

правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів 

при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, 

у тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, 

неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. 

Для встановлення юридичних фактів, у судовому засіданні 

заслуховують пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, 

досліджують письмові та речові докази, у тому числі носії інформації із 

записаною на них інформацією, висновки експертів тощо. 

 

4.2. Особливості доказування юридичних фактів  

в адміністративному судочинстві України 

 

У попередньому параграфі автор зроблено висновок, що юридичні 

факти можуть встановлюватися шляхом доказування. З цього випливає, що 
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юридичний факт буде правильно встановлений, викличе передбачені законом 

наслідки за умови дотримання правил доказування в адміністративному 

судочинстві України. 

М.В. Джафарова вважає, що правовий інститут доказів і доказування як 

невід’ємний складник внутрішньої системи адміністративного 

процесуального права є сукупністю норм цієї галузі права, які регулюють 

предмет і межі доказування, обсяг процесуальних повноважень суб’єктів 

доказування, умови належності, допустимості, достовірності та достатності 

доказів, види та джерела їх походження, особливості процесуального 

порядку отримання, дослідження й оцінки змісту і процесуальної форми 

доказів. Змістом предмету доказування варто вважати сукупність обставин, 

які «обґрунтовують позовні вимоги, заявлені на предмет публічно-правового 

спору позивачем, третьою особою із самостійними вимогами; обґрунтовують 

відзив відповідача на позовну заяву проти наведених позивачем обставин 

і правових підстав позову; обґрунтовують відповідь позивача проти 

наведених відповідачем у відзиві на позовну заяву пояснень, міркувань та 

аргументів; обґрунтовують заперечення відповідача проти викладених 

позивачем вимог у відповіді на відзив; мають інше значення для 

розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового 

рішення» [134, с. 74]. 

Доказування та пізнання юридичних фактів близькі за своєю 

природою, проте не тотожні поняття, адже їх зміст містить різне смислове 

значення. 

Пізнання – це складний процес чуттєвого сприйняття й абстрактного 

мислення, заснований на практиці та перевірений нею. Цей процес 

здійснюється за законами діалектики та має загальний характер незалежно 

від того, що служить об’єктом пізнання: закономірність того чи того явища, 

дія чи ефективність правової норми або ж звичайна життєва ситуація.  

Крім того, «залежно від конкретних цілей пізнання, особливостей 

використовуваних при цьому приватних методик і прийомів, у науці 
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виокремлюють три його різновиди: буденне (життєве), наукове та 

спеціальне» [285, с. 225]. 

Пізнання полягає у діалектичній єдності розумової й процесуальної 

діяльності суду та інших учасників процесу під час подання, витребування, 

дослідження доказів та їх оцінки з огляду на обставини конкретної справи 

з метою вирішення по суті справи, що виникає у сфері державного 

управління відповідно до вимог закону. Тому «уся судова діяльність служить 

пізнанню фактичної сторони справи, суть якої полягає у зіставленні й аналізі 

співвідношення між фактами, відомими суду, й тими, що підлягають 

встановленню, тобто досягнення об’єктивної істини у справі, цьому сприяє 

доказова діяльність учасників адміністративного судочинства» [170, с. 307]. 

У літературних джерелах буденне (життєве) пізнання визначають як 

знання, що зреалізоване в природному повсякденному житті та базується на 

переконаності здорового глузду й практичної свідомості. Наукове пізнання 

дослідники називають «видом пізнавальної діяльності людини, що відповідає 

критеріям внутрішньої несуперечності, об’єктивності, критикуємості, 

загальнозначущості, інваріантності знань» [156, с. 3]. 

На думку багатьох учених, «поняття доказування сьогодні дискусійне, 

оскільки існує багато підходів і немає єдиної концепції щодо визначення 

цього терміна» [408, с. 342]. 

Питання доказування у справах з публічно-правових відносин не були 

предметом широкого дослідження. Їх досліджували вчені-процесуалісти 

в межах загальної проблеми доказування. 

Наприклад, Л.М. Ніколаєнко зазначав, що «у процесуальній науці не 

тільки господарського, але й цивільного і кримінального процесу не 

припиняються дискусії щодо понять доказування і доказів, мети, суб’єктів 

доказування, природи спеціальних правил доказування, особливостей 

доказування за окремими категоріями справ та ін.» [275, с. 6]. 

В.І. Перепелюк вважає, «що адміністративне доказування є діяльністю 

зі збору, дослідження, переробки й оцінки інформації, що міститься 
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в доказах. Внесення в зміст адміністративного доказування такої дії, як 

переробка інформації, дозволяє не тільки з’ясувати специфіку цього виду 

пізнавальної діяльності управлінських органів, але подумати і над 

вирішенням питання про можливості використання обчислювальної техніки 

в правовій роботі» [299, с. 207]. 

Доказування в сфері проваджень в адміністративних справах – це 

«врегульована правовими нормами діяльність адміністративного суду та 

учасників адміністративного процесу, спрямована на виявлення, збирання 

і закріплення, перевірку та оцінювання доказів для отримання достовірного 

знання. Останню варто розглядати у двох аспектах: як розумовий процес та 

як правову процедуру» [223, с. 101]. 

Доказування в провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення завжди комунікативне: «1) воно забезпечує перехід знання 

від одного суб’єкта до іншого, звернене до третіх осіб; 2) цей вид діяльності 

має ретроспективний характер, проводиться за допомогою процесуально-

правових засобів, здійснюється спеціальними суб’єктами з метою одержання 

інформації, що впливає на встановлення об’єктивної істини у справі про 

адміністративний проступок; 3) доказування фактичних обставин справи про 

адміністративне правопорушення є не тільки розумовою діяльністю щодо 

встановлення необхідних фактів (опосередкованим пізнанням), але 

і безпосередньою практичною діяльністю зі збирання, дослідження та оцінки 

доказів (безпосереднім пізнанням)» [284]. 

Щодо формулювання поняття «доказування», то в адміністративно-

правовій науці як і в інших галузях права воно є доволі усталеним. Зазвичай 

під ним розуміють врегульовану законом діяльність уповноважених на те 

суб’єктів, яка полягає в збиранні, дослідженні, оцінці та використанні доказів 

з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження всіх обставин 

справи. Отже, «зміст доказування полягає в передбачених законом діях осіб 

щодо збирання, дослідження, оцінки та використання доказової інформації, 

необхідної для вирішення справи, у формі фактичної та розумової діяльності, 
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що у сфері правозастосовної діяльності реалізується через здійснення 

особами наданих їм прав та виконання покладених на них 

обов’язків» [429, с. 76]. 

Доказування в адміністративному судочинстві на науковому рівні 

є малодослідженим, переважно є частиною загального підходу до наукового 

обґрунтування КАС України. Доказування в адміністративному судочинстві 

розглядають як окремий самостійний вид у системі процесуального 

доказового права, оскільки поєднавши в собі загальні ознаки, притаманні 

доказуванню у різних галузях, має спеціальні ознаки (суб’єкти доказування 

та мету доказування), які характерні лише для адміністративного 

судочинства. Доказування в адміністративному судочинстві – це пізнавальна 

та розумова діяльність суб’єктів процесу, яка здійснюються відповідно до 

правових норм з метою встановлення фактичних обставин справи для 

встановлення юридичних фактів, за допомогою яких буде вирішено 

публічно-правовий спір» [269, с. 153]. 

Наприклад, М. Масленніков висловлював думку, що у справах 

з адміністративно-правових відносин не потрібно доказів, їх оцінки, 

дослідження. Підставою для таких тверджень, на його думку, є специфіка 

провадження за такими справами. Автор вважає, суд за цими справами не 

вирішує спір про право, а мета судової діяльності полягає в перевірці 

законності дії або рішення адміністративного органу. Така специфіка, на його 

думку, і дозволяє зробити висновок, що «у провадженні за цими справами 

немає потреби виділяти доказову діяльність як елемент судового 

пізнання» [260, с. 12]. 

На думку А.Т. Комзюка, В.М. Бевзенка, Р.С. Мельника, доказування 

в адміністративному процесі – це «врегульована процесуальними нормами й 

підпорядкована законам логіки та певним психологічним процесам 

діяльність адміністративного суду (суддів) й учасників адміністративної 

справи (сторін, їх представників, третіх осіб, свідків, спеціалістів, експертів, 

перекладачів), спрямована на встановлення дійсних фактичних обставин 
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публічно-правового спору, прав і обов’язків субʼєктів правовідносин, які є 

необхідними для правильного вирішення спору по суті» [296, с. 277]. 

Автори наукова-практичного коментаря до Кодексу адміністративного 

судочинства України за редакцією С.В. Ківалова надає пропозицію поняття 

доказування в адміністративному судочинстві розглядати як урегульовану 

нормами права діяльність адміністративного суду (судді) та учасників 

судового адміністративного процесу щодо збирання, перевірки, закріплення 

й оцінки доказів [180, с. 190]. 

Автори наукова-практичного коментаря до Кодексу адміністративного 

судочинства України за загальною редакцією В.К. Матвійчука та І.О. Хара на 

основі чинного адміністративного законодавства запропонували таке 

визначення доказування: «це подання до суду для подальшого аналізу певної 

інформації про дії, події або стан (так звані юридичні обставини), що 

реалізовують суб’єкти, які беруть участь у розгляді справи» [263, с. 493]. 

Колектив авторів (А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко та Р.С. Мельник) 

навчального посібника «Адміністративний процес України» вважають, що 

доказування в адміністративному процесі передбачає наявність таких 

взаємозумовлювальних та взаємозалежних елементів, як: «пізнання, суб’єкт 

пізнання, об’єкт пізнання. Обумовленість і залежність цих елементів 

визначається тим, що лише у своїй сукупності вони утворюють явище 

«доказування», тоді як відсутність принаймні одного із них виключає 

можливість здійснення доказування» [296, с. 272]. 

Доказування – це врегульований процес збирання для подальшого  

подання до суду з метою аналізу певної інформації про обставини 

адміністративної справи, яку надають суб’єкти судового адміністративного 

процесу, чи витребування судом такої інформації за його ж ініціативою для її 

дослідження та наступної оцінки [202, с. 303; 73, с. 346–347]. Поняття 

пізнання та доказування є різнозначними: предмет пізнання ширший за 

предмет доказування; пізнання та доказування різні за обсягом роботи, яку 

виконує уповноважений суб’єкт у пошуках доказів; пізнання іноді 
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обмежується виясненням якоїсь обставини, яка використовується, як знання 

за межами процесу доказування (наприклад, для орієнтування); доказування 

передбачає і з’ясування факту уповноваженим суб’єктом, і перетворення 

його з факту «для себе» у доказовий факт. Наведена ідея зводиться до того, 

що доказування має, крім пізнавального, неодмінно і засвідчувальний 

характер, тобто пізнання, яке здійснюється у кримінальному процесі, вимагає 

процесуального закріплення й офіційного засвідчення інформації про 

обставини справи. Отже, «доказування є не просто пізнанням, яке може 

здійснюватися з будь-яких джерел і будь-якими засобами, а специфічною 

пізнавальною діяльністю, що здійснюється лише з використанням 

передбачених законом джерел і засобів» [236, с. 205]. 

Уважаємо, що доказування в адміністративному судочинстві – це збір з 

метою подальшого подання для аналізу суду інформації про певні дії, події 

або стан, яку надають суб’єкти судового адміністративного процесу, чи 

витребування судом такої інформації згідно клопотання осіб, які беруть 

участь у справі, або за його ж власною ініціативою з метою її дослідження та 

подальшої оцінки. 

Адміністративне доказування передбачає широке коло осіб, які беруть 

участь у цьому виді пізнавальної діяльності й виконують при цьому 

відповідні функції, передбачені чинним законодавством [298, с. 214]. 

У процесі пізнання як елемента доказування виконуються розумові 

завдання, що сприяють одержанню інформації про публічно-правовий спір. 

Пізнавальна діяльність має такі особливості: 1) ретроспективний характер 

(здійснюється після виникнення правового спору); 2) пізнання відбувається 

у формі доказування (за допомогою процесуальних засобів); 3) така 

діяльність здійснюється спеціальними суб’єктами (суд, сторони, треті особи, 

процесуальні представники); 4) пізнання має на меті отримання інформації, 

що впливає на встановлення істини у справі; 5) засоби здійснення діяльності, 

визначені у процесуальному законі. Суб’єкт пізнання є спеціальним, тобто 

його коло чітко визначено процесуальним кодексом і розширенню не 
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підлягає. Основним суб’єктом пізнання в адміністративному процесі 

виступає суддя. «Розумова пізнавальна діяльність судді має специфіку, 

обумовлену предметом пізнання – публічно-правовим спором» [215, с. 139]. 

Об’єкт пізнання в адміністративному процесі утворюють: зокрема, 

публічно-правовий спір, щодо якого позивач звертаєть до адміністративного 

суду та на підставі якого відкрито адміністративну справу; специфічні 

особливості й обставини публічно-правового спору (наприклад, місце, час, 

обставини виникнення) [296, с. 273–274]. 

Пізнання фактичних обставин справи здійснюється безпосереднім або 

опосередкованим способом. У основному юридичні факти процесуального 

характеру встановлюються судом безпосередньо у  судовому засіданні. 

Безпосереднє пізнання юридичних фактів процесуального характеру може 

здійснюватися як судом на стадії розгляду справи, так і суддею одноособово, 

для прикладу, встановлення певних недоліків щоод змісту чи форми позовної 

заяви при її прийнятті та відкритті провадження, розгляд клопотання про 

забезпечення позову тощо. Оскільки суд чи суддя є безпосереднім очевидцем 

процесуальних юридичних фактів при їх пізнанні, то існує думка, що немає 

потреби в їх доказуванні [288, с. 219]. 

Необхідність у доказуванні фактичних обставин, у тому числі 

процесуального характеру, виникає при опосередкованому пізнанні, тобто 

у разі встановлення фактів, що виявлені до і поза судовим засіданням. 

С.В. Курилєв писав, що «судове доказування може бути як у формі 

безпосереднього, так і опосередкованого пізнання» [237, с. 35]. Ю.К. Осипов 

характеризує процесуальне доказування як форму опосередкованого 

пізнання [289, с. 2]. 

Юридичні факти, які варто встановити на підставі опосередкованого 

пізнання, доказати певним суб’єктом процесу, прийнято називати предметом 

доказування [87, с. 100]. Варто зазначити, що існують автори, які не 

відносять юридичні факти процесуального характеру до предмета 
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доказування. Водночас, існують й вчені, котрі запевняють в необхідності 

процесуальні юридични факти включати до предмета доказування. 

Разом із включенням юридичних фактів процесуального характеру до 

загального предмета доказування у справі, виявлення певних юридичнтх 

фактів процесуального характеру може входити до локального предмета 

доказування під час реалізації будь-яких процесуальних дій 

адміністративним судом. 

Отже, сукупність юридичних фактів процесуального характеру в 

залежності від їх правових наслідків, а саме впливу на результат розгляду та 

вирішення справи судом можуть визначатися як самостійний елемент 

в головний предмет доказування в справі поряд з юридичними фактами 

матеріального характеру, або ж визначати самостійний предмет 

доказування [177, с. 139]. 

Варто зазначити, що безпосереднє й опосередковане пізнання 

юридичних фактів процесуального характеру тісно переплітаються [101, 

с. 12]. Наприклад, для того, щоб можна було застосувати санкції до учасників 

справи недостатньо лише переконатися у неявці особи в судове засідання. 

Для притягнення такої особи до процесуальної відповідальності вбачається 

за необхідне з’ясувати факти, що підтверджують неявку з неповажної 

причини [200, с. 230]. 

Ст. 148 КАС України встановлено, що до належним чином викликаної 

судом особи, у випадку, якщо її участь особисто визнано судом 

обов’язковою, або свідків, які не прибули у судове засідання без поважних 

причин або не повідомили причини неприбуття, може бути застосовано 

адміністративним судом привід через органи Національної поліції України з 

подальшим можливим відшкодуванням державі витрат на його здійснення. 

Звернемо увагу погляд О.М. Круглова, який зазначає, що юридичне 

доказування може бути виступати як окремий вид загального процесу 

пізнання дійсності [231, с. 8]. Доказування є важливою частиною діяльності 

правозастосовних органів. Під час її реалізації має місце пізнання дійсності. 
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Таке пізнання здійснюється в опрацьованих наукою та апробованих 

практикою різноманітних формах та за допомогою засобів пізнання. Головна 

особливість такого пізнання полягає в тому, що воно здійснюється на 

підставі права та в визначеному законом порядку. Така законодавча 

регламентація має наслідком того, що ця діяльність втілюються у відповідні 

права та обов’язки суб’єктів доказування [429, с. 76]. Л.В. Коваль 

переконаний, що за ознакою цілеспрямованості виділяються право 

й обов’язок щодо дослідження й оцінки доказів у справі, тобто встановлення 

об’єктивної істини та постановлення рішення в справі» [183, с. 183–184]. 

«Суб’єктами доказування юридичних фактів є не тільки особи,  

які беруть участь у справі, але й інші суб’єкти, наприклад, суд або 

суддя» [61, с. 82]. 

Одна з основних особливостей адміністративного судочинства 

передбачена нормами частин 4 статті 9 КАС України, відповідно до якої суд 

вживає визначені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин 

у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної 

ініціативи. 

Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі – «правило 

адміністративного судочинства, відповідно до якого суд уживає 

передбачених законом заходів, необхідних для з’ясування всіх обставин 

справи, зокрема виявлення, витребування та дослідження доказів із власної 

ініціативи» [98, с. 809]. 

Уважаємо, що принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі 

в адміністративному судочинстві – це закріплене у Кодексі 

адміністративного судочинства України положення про обов’язок суду 

вжити передбачені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин 

у справі, встановлення юридичних фактів, запропонувати сторонам надати 

необхідні докази для винесення законного і обґрунтованого рішення 

в адміністративній справі, або з власної ініціативи витребувати докази, яких, 

на думку суду, не вистачає. 
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Зазначений принцип зреалізований також нормами ст. 77 КАС України, 

згідно з яеими кожна сторона має довести обставини, згідно яких 

ґрунтуються її вимоги та заперечення, окрім певних випадків звільнення від 

доказування. 

В адміністративних справах щодо протиправності рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень встановлено, що обов’язок 

доказування правомірності прийнятого рішення, вчиненої дії чи допущеної 

бездіяльності покладено на відповідача. 

У зазначених справах суб’єкт владних повноважень не може опиратися 

на докази, які не були оцінені в  оскаржуваним рішенням, окрім випадків, 

коли орган влада доведе, що вжив будь-яких можливих заходів для їх 

встановлення перед прийняттям оскаржуваного рішення, дії чи бездіяльності, 

але вони не були ним отримані з незалежних від нього обставин та причин. 

В адміністративних справах про застосування суб’єктом владних 

повноважень чи створення ним загрози застосування певних негативних 

заходів впливу до позивача (таких як примушування до звільнення чи 

звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, атестація, 

переведення, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, 

зменшення заробітної плати тощо) у зв’язку з здійсненням повідомлення 

безпосередньо ним або його близькими особами про ймовірні факти 

корупційних правопорушень та будь-яких інших порушень Закону України 

«Про запобігання корупції» іншою особою, в такому випадку обов’язок 

доказування, що прийняті рішення, вчинені дії, допущення бездіяльності 

є правомірними і не були мотивовані діями протилежної сторони або ж його 

близьких осіб щодо реалізації зазначеного повідомлення, покладено в такому 

випадку на відповідача. 

В адміністративних справах щодо оскарження індивідуальних актів 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, 

Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, а також рішень Кабінету Міністрів України про виведення 
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банків з ринку обов’язок доказування шкоди, яка заподіяна незаконними, 

протиправними індивідуальними актами Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, Національного банку України, Міністерства фінансів України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішеннями 

Кабінету Міністрів України, покладено на позивача. 

Докази адміністративному суду надають учасники справи. Суд 

наділений повноваженнями пропонувати сторонам надати певні докази та 

може збирати докази з його ж власної ініціативи, окрім випадків, визначених 

законом. Суд не може за власною ініціативою витребовувати докази 

від позивача в адміністративних справах щодо протиправності й 

незаконності рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень. 

Виняток становлять докази на підтвердження певних обставин, на підставі 

яких, згідно процесуальної позиції позивача, відбулося порушення його прав, 

свобод чи інтересів. Якщо ж учасник справи не надасть докази на 

пропозицію суду без поважних причин (для підтвердження обставин, на які 

він посилається), суд може вирішувати адміністративну справу на підставі 

наявних доказів. 

У справах про оскаржень рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень передбачена презумпція його вини. Презумпція вини 

в адміністративному судочинстві – це закріплені в нормах права припущення 

про те, що певні повідомлені позивачем обставини справи щодо прийнятих 

рішень, допущеної бездіяльності чи вчинених дій відповідача (суб’єкта 

владних повноважень) відповідають дійсності, доки відповідач не зможе 

спростувати їх [97, с. 806]. 

Варто підкреслити, що не кожен адміністративний позов одразу 

зобов’язує суб’єкта владних повноважень і не впливає на його програш 

у справі, якщо він зовсім не відреагував на позовну заяву або ж просто його 

не визнав. Указане підтверджується тим, що якщо відповідачем не буде 

зроблено зазначеного, то суд сам може витребувати ці дані [194, с. 209]. 
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Презумпція вини не є абсолютною, адже закон не звільняє 

адміністративний суд від зобовʼязаня ухвалити законне, справедливе та 

правосудне судове рішення. Водночас презумпція вини звільняє 

адміністративний суд від необхідності перевіряти зазначені позивачем 

обставини, якщо вони не викликають певного обґрунтованого сумніву. 

Особливістю адміністративного судочинства, на відміну від, 

наприклад, цивільного, є те, що обовʼязок доказування у процесі розгляду 

справи покладається на відповідача – субʼєкта владних повноважень. Саме 

орган державної влади, до якого особа пред’явила позов, зобовʼязаний надати 

суду всі наявні матеріали та докази, які підтверджують про його правомірні 

дії. Особі достатньо повідомити, що його права порушені державою, або 

створені перепони для їх реалізації, або ж на таку особу неправомірно 

покладені певні зобовʼязання. Адміністративний суд у такому випадку, ніби-

то допомагаючи такій особі за своєю ініціативою, повинен витребувати від 

субʼєкта владних повноважень додаткові матеріали і документи, сприяти в 

призначенні експертизи, виклику свідка, спеціаліста, а також вжити всі 

необхідні заходи щодо виконання прийнятого ним рішення [341]. 

Особливістю адміністративного процесу є регламентація процесу 

доказування з покладенням обов’язку доводити правомірність своїх рішень, 

дій чи бездіяльності відповідача – суб’єкта владних повноважень. Тобто «у 

справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень діє презумпція винуватості відповідача» [36]. 

На реалізацію принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі 

суддя до судового розгляду справи може вчинити такі дії: прийняти рішення 

про обов’язкову участь особи, яка бере участь в справі, у судовому засіданні; 

залучити до розгляду справи третіх осіб; прийняти рішення про витребування 

документів та інших матеріалів; провести огляд письмових та речових 

доказів на місці, у випадку якщо їх не можна доставити до суду; призначити 

експертизу; навести необхідні довідки; запропонувати сторонам залучити 
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спеціаліста, свідків, перекладача, експертів, свідків, перекладачів; прийняти 

рішення про проведення попереднього судового засідання. 

При вирішенні питання щодо складу осіб, які мають брати участь 

в розгляді адміністративної справи, суд з’ясовує, чи є сторони належними та 

в разі необхідності вживає заходів для заміни неналежної сторони належною. 

Зокрема, з’ясовують думку позивача щодо заміни його на належного 

позивача або заміну неналежного відповідача належним, повідомляють 

особам про поданий адміністративний позов та роз’яснюють їм право вступу 

до адміністративної справи або залучають відповідні особи до участі у справі 

як відповідачі. Те саме стосується забезпечення участі третіх осіб. «Якщо це 

треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, то їм 

роз’яснюють право вступу до справи, а якщо це треті особи, які не заявляють 

самостійних вимог на предмет спору, то їх допускають до участі в справі за 

власною ініціативою, або з метою реалізації принципу офіційності можуть 

бути залучені судом» [333, с. 90]. 

Якщо спір не врегульовано шляхом визнання відповідачем 

адміністративного позову, відмови позивача від адміністративного позову 

або примирення сторін, то суд на реалізацію принципу офіційного з’ясування 

всіх обставин справи: з’ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь 

у справі; уточнює позовні вимоги та заперечення відповідача проти 

адміністративного позову; визначає факти, які необхідно встановити для 

вирішення спору, також ті, які з них визнаються сторонами, а які потрібно 

доказувати; з’ясовує, якими доказами сторони можуть обґрунтовувати свої 

доводи чи заперечення, та встановлює строки для їх надання; вчиняє інші дії, 

необхідні для підготовки справи до судового розгляду. 

Крім того, теорія та практика адміністративного судочинства України 

знаходить принцип офіційного з’ясування усіх обставин справи в низці норм 

КАС України, для реалізації яких суд: остаточно визначає предмет спору та 

характер спірних правовідносин, позовних вимог та склад учасників судового 

процесу, з’ясовує обставин справи, які підлягають встановленню, та збирає 
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відповідні докази (ст. 173 КАС України); після з’ясування всіх обставин 

у справі та перевірки їх доказами головуючий в судовому засіданні надає 

сторонам та іншим учасникам справи можливість дати додаткові пояснення 

(224 КАС України); суд вживає визначені законом заходи, необхідні для 

з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребу-

вання доказів з власної ініціативи (ст. 9 КАС України); також може визнати 

обов’язкову участь у судовому засіданні сторони (чи сторін) або третьої 

особи, якщо виникне необхідність заслухати її особисто (п. 4 ч. 3 ст. 205, 

ч. 1 ст. 148 КАС України); може визнати за необхідне дослідити докази щодо 

обставин, які визнаються сторонами, якщо у нього може виникнути сумнів 

щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання (ст. 78 КАС 

України); під час допиту свідка в суді може ставити йому питання в будь-

який час, а не лише після закінчення допиту його особами, які беруть участь 

у справі, як це здійснюється у цивільному судочинстві (ч. 7 ст. 212 КАС 

України); з’ясовує, чи мали місце обставини (факти), якими 

обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони 

підтверджуються (ст. 244 КАС України) [68, с. 165; 198, с. 54; 363, с. 55]. 

Правову позицію з приводу особливостей доказування юридичних 

фактів розкрито у постанові колегії суддів Судової палати 

в адміністративних справах Верховного Суду України від 27 травня 

2008 року, яка була ухвалена в адміністративніц справі за позовом 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма 1» до Державної 

податкової інспекції у Печерському районі м. Києва (далі – ДПІ) щодо 

визнання недійсним податкового повідомлення-рішення. 

У вказаній справі Верховний Суд України скасував судові рішення та 

направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Водночас, суд 

зазначив, що перелік доказів, на які посилається касаційний суд в ухвалі, яка 

оскаржується, є обов’язковим, але не вичерпним. 

Ураховуючи зміст заперечень відповідача проти позову, суд першої 

інстанції повинен був витребувати від позивача докази. Якщо субєкт владних 
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повноважень таких доказів не надав або надав докази, проте вони були 

недостатніми, суд, керуючись законом, повинен був з власної ініціативи 

витребувати певні докази, які підтверджують чи спростовують ці обставини. 

Разом з тим, адміністративний суд не вимагав від органу державної 

влади надати певні докази, не створив учасникам справи необхідних умов 

для встановлення дійсних обставин справи та вірного застосування 

законодавства. 

Верховний Суд України також констатував, що при новому розгляді 

справи суду необхідно врахувати, що згідно нормативних вимог предметом 

доказування виступають обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги 

або заперечення, чи які мають будь-яке інше значення для правильного 

вирішення адміністративної справи, та які необхідно встановити при 

постановленні судового рішення у справі [307]. 

Підкреслимо, що за загальним правилом суд повинен розглядати 

справи в межах позовної заяви. Суду, на реалізацію принципу офіційності, 

дозволяється вихід за межі позовних вимог тільки в тому разі, якщо це 

необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, 

про захист яких вони просять. Суд зобов’язаний, якщо виникне необхідність, 

уточнити позовні вимоги. 

Таке твердження можна зустріти й в судовій практиці. Так, колегія 

суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, 

розглядаючи справу за винятковими обставинами 14 лютого 2012 року 

ухвалила постанову, якою скасувала усі судові рішення нижчих інстанцій та 

направила на новий судовий розгляд до суду першої інстанції, 

а адміністративну справу за позовом спеціалізованої державної податкової 

інспекції у м. Харкові до відкритого акціонерного товариства 

«Всеукраїнський Акціонерний Банк», ПФ «Кібела» про зобов’язання вчинити 

дії. 

Мотивуючи свою ухвалену постанову, Верховний Суд України 

виходив з того, що судам потрібно звернути увагу на те, що поданий позов 



223 

щодо зобов’язання погасити податкові векселі не співпадає з визначеним 

чинним законодавством порядком погашення боргу (податкового) та правами 

й повноваженнями податкового органу, а тому й способу захисту права. 

Правила КАС України щодо визначення позивачем у позовній заяві способу 

захисту адміністративним судом порушених його прав не унеможливлює 

вибрання іншого способу захисту адміністративним судом. Зміст принципу 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі покладає на суд обовʼязок 

активної поведінки в судовому засіданні, в тому числі й щодо до уточнення 

змісту позовних вимог,  а також обрання іншого способу захисту порушеного 

права [305]. 

В іншій справі колегія суддів Судової палати в адміністративних 

справах Верховного Суду України, розглянувши за винятковими 

обставинами адміністративну справу, судові рішення нижчих інстанцій 

скасувала, справу за позовом Товариства до ДПІ про визнання недійсним 

податкового повідомлення-рішення направила на новий розгляд до суду 

першої інстанції. 

Верховний Суд України зробив висновок про підтвердження 

неоднакового застосування судом касаційної інстанції положень КАС 

України щодо офіційного з’ясування всіх обставин у справі, зокрема 

порушення судами принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі, 

що знайшло своє відображення в такому формулюванні: адміністративний 

суд з власної ініціативи не вжив передбачених заходів необхідних для 

витребування доказів; надані стороронами докази є недостатніми для 

встановлення обʼєктивної істини в справі; суд перейшов до судових дебатів, 

не здійснивши необхідних для повного та всебічного з’ясування обставин 

справи дій, не перевірив всі вимоги та заперечення осіб, які беруть участь 

у справі, та не переконався у відсутності можливостей для збирання й оцінки 

доказів; адміністративний суд не вжив ввсіх заходів, необхідних для надання 

відповідачем необхідних доказів, а також не створив необхідних умов для 

того, щоб були встановлені всі обставини справи і правильно застосовані 
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норми права й законодавство; фальсифікацію певного документа не було 

перевірено адміністративним судом через інститут висновків експертизи, а 

також інші письмові чи речові докази, покази свідків тощо [306]. 

В іншій судовій справі Верховний Суд дійшов висновку, що принцип 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі полягає насамперед у активній 

ролі суду при розгляді справи. В адміністративному процесі, на відміну від 

суто змагального процесу, де суд оперує лише тим, на що опираються 

сторони, мають бути повністю встановлені обставин справи, щоб суд ухвалив 

справедливе та об’єктивне рішення. Принцип офіційності, зокрема, 

виявляється у тому, що суд визначає обставини, які необхідно встановити для 

вирішення спору; з’ясовує якими доказами сторони можуть обґрунтовувати 

свої докази чи заперечення щодо цих обставин; а у разі необхідності суд 

повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, доповнити чи 

пояснити певні обставини, а також надати суду додаткові докази. При цьому 

суд може вживати заходи щодо виявлення та витребування доказів з власної 

ініціативи [304]. 

З аналізу судової практики, положень законодавства та теоретичних 

досліджень приходимо до висновку, що існує вузьке та широке розуміння 

принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі. Згідно з вузьким 

розумінням зміст принципу передбачає трактування його законодавцем 

згідно ч. 4 ст. 9 КАС України як обов’язок суду виявлення та витребування 

доказів з власної ініціативи. Широке розуміння принципу офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі передбачає активну процесуальну позицію 

суду щодо прийняття рішення про обов’язкову участь особи, яка бере участь 

в справі; прийняття рішення про витребування документів та інших 

матеріалів, проведення огляду письмових та речових доказів на місці, якщо їх 

не можна доставити до суду, наведення необхідних довідок, призначення 

експертизи, вирішення питання про необхідність залучення спеціаліста, 

свідків, перекладача; прийняття рішення про проведення попереднього 

судового засідання; вжиття заходів для заміни неналежної сторони 
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належною, забезпечення участі третіх осіб; з’ясування питання про склад 

осіб, які братимуть участь у справі; уточнює позовні вимоги та заперечення 

відповідача проти адміністративного позову; визначає факти, які необхідно 

встановити для вирішення спору, а також ті, які з них визнаються сторонами, 

а які належить доказувати; з’ясовує, якими доказами сторони можуть 

обґрунтовувати свої доводи чи заперечення, та встановлює строки для їх 

надання; вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до судового 

розгляду; пропонує особам, які беруть участь у конкретній справі, доповнити 

чи пояснити певні обставини справи, а також надати суду додаткові докази; 

може визнати за необхідне дослідити докази щодо обставин, які визнаються 

сторонами, якщо у нього може виникнути сумнів щодо достовірності цих 

обставин та добровільності їх визнання; під час допиту свідка у суді може 

ставити йому питання в будь-який час, а не лише після закінчення допиту 

його особами, які беруть участь у справі, як це здійснюється в цивільному 

судочинстві; дозволяється вихід за межі позовних вимог тільки в тому разі, 

якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи 

третіх осіб, про захист яких вони просять; уточнення змісту позовних вимог, 

з наступним обранням відповідного способу захисту порушеного права; 

створення стороні в справі необхідних умов для встановлення фактичних 

обставин справи, оцінки доказів і правильного застосування законодавства. 

Як уже зазначали, Кодекс адміністративного судочинства України 

встановив, що суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для 

з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та 

витребування доказів з власної ініціативи. 

Відповідно до чинного процесуального законодавства, суд наділений 

правом витребовування доказів. Особи, яким надіслано ухвалу суду про 

витребування доказів, зобов’язані неухильно її виконати і надати суду наявні 

в них докази. Якщо такі особи не мають можливості надати докази, які 

вимагає суд (взагалі або у встановлені судом строки), вони зобов’язані 

повідомити про це суд із зазначенням відповідних причин. 



226 

На особливості встановлення юридичних фактів шляхом доказування 

в адміністративному судочинстві України, окрім принципу офіційного 

з’ясування усіх обставин справи, впливають й принципи диспозитивності, 

змагальності та рівноправності. 

Принцип змагальності надає великі повноваження сторонам та іншим 

особам, що беруть участь в адміністративній справі, зокрема щодо 

ознайомлення з матеріалами справи, можливість брати безпосередньо участь 

у судових засіданнях, подавати будь-які докази, брати участь у їх 

дослідженні, заявлення клопотань та відводів у випадках визначпних 

законом, надавати в суді усні і письмові пояснення, вступне слово, доводи та 

заперечення, міркування, визначати і застосовувати під час доказуванн 

передбачені необхідні процесуальні засоби, докази, фактичні дані,  що їх 

підтверджують тощо. 

Принцип диспозитивності надає процесуальну можливість учасникам 

процесу на власний розсуд, самостійно розпоряджатися позовними 

вимогами, а саме: визнавати позов, відмовлятися від позову, змінювати його 

вимоги або ж укладати мирову угоду, окрім випадків, визначних законом, 

а також застосовувати інші процесуальні засоби щодо захисту суб’єктивних 

прав та інтересів, які охороняє закон. 

Зміст принципу рівноправності формують такі складові елементи: 

1) рівність учасників справи при зверненні до адміністративного суду: 

позивач подає позов, а відповідач може пред’явити заперечення проти 

нього; за заявою позивача відкривається провадження в справі, а копія 

позовної заяви надсилається відповідачеві тощо; 2) рівність процесуальних 

та матеріальних правомочностей захисту прав, свобод та інтересів у суді: 

позивач наділений правом відмовитися від позову, а відповідач відомвитися 

від заперечення проти позову, відповідач наділений повноваженнями 

визнати позов, сторони також можуть укласти мирову угоду. В учасників 

справи є рівні права щодо оскарження судових рішень. Адміністративний 

суд повинен прагнути однаково забезпечити участь у процесі обох сторін; 
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3) рівні можливості участі сторін у доказовій діяльності тощо [103, с. 132]. 

Принцип рівності в адміністративному судочинстві – це 

«загальнообов’язкове правило поведінки учасників адміністративного 

судочинства, яке встановлює рівність перед законом і судом, заборону 

привілеїв чи обмежень прав учасників адміністративного 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» [99, с. 810]. 

Одним із видів вияву принципу рівних можливостей у судовому 

адміністративному процесі є принцип офіційного зʼясування всіх обставин 

справи. Зміст такого принципу зводиться до того, що адміністративний суд 

наділений повноваженнями за його ж ініціативою приєднти, дослідити та 

встановити дійсні обставини справи. Тобто, крім активності сторін 

у доведенні їх позицій, за адміністративним судом також зберігається 

ініціатива щодо вчинення будь-яких дій під час розгляду справи. 

Наявність чи відсутність фактів встановлюється відповідними 

доказами, правилами належності доказів і допустимості засобів доказування. 

«Актуальним є розгляд питання про приблизний перелік засобів доказування, 

що найчастіше виникають у судовій практиці» [301, с. 46]. 

Існувала думка, що докази в адміністративному судочинстві – 

«фактичні дані (відомості), які здатні прямо чи опосередковано підтвердити 

юридичні факти, виражені в передбаченій законом процесуальній 

формі» [72, с. 346]. 

Теорія доказування розмежовує поняття доказів і засобів доказування. 

Поняття доказів пов’язують з розглядом справи у суді, коли певна юридична 

обставина встановлюється в судовому засіданні. Деякі законодавчі акти 

можуть встановлювати певні вимоги щодо доведення юридичних фактів саме 

конкретними засобами доказування. 

Наприклад, суддя адміністративного суду повинен відомвити в 

порушенні справи у випадкуякщо у спорі між тими самими сторонами, і з тих 
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самих підстав, про той самий предмет є такі, що набрали законної сили: 

рішення суду по суті спору; ухвала судді про відмову у відкритті 

провадження в судовій адміністративній справі; ухвала про закриття 

провадження в судовій адміністративній справі; ухвала про залишення 

позовної заяви без розгляду через з пропуск строку звернення до 

адміністративного [110, с. 27]. У такому випадку вказані юридичні факти 

можуть бути підтверджені лише письмовим доказом – судовим рішенням. 

Одним з найпоширеніших засобів доказування в адміністративному 

судочинстві є письмові докази. 

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, письмовими 

доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про 

обставини, що мають значення для правильного вирішення спору (ст. 94). 

Письмові докази в адміністративному судочинстві як документи 

(у тому числі й електронні) й матеріали, що виникають здебільшого до 

процесу і незалежно від нього та містять достовірні письмові відомості про 

обставини та юридичні факти, які мають значення для справи [83, с. 733]. 

Найбільшого поширення в адміністративних справах набули 

письмові докази. 

Документи в адміністративному процесі можуть визнаватися як 

письмовими, так і речовими доказами, тобто можуть мати подвійне значення. 

Документ в окремих випадках може бути наділений ознаками речового 

доказу. В цьому випадку для розгляду справи мають значення його 

матеріальні ознаки, а саме: вид друкарської машини, фарби, шрифту, тип 

паперу, сліди тексту тощо. Письмовими ж доказами буде виступати певна 

інформація, яка може бути відтворена за допомогою знаків, схем тощо. 

Така інформація може бути відображена на матеріальному носії та мати 

ознаки процесуального письмового доказу [171, с. 295]. 

Документ в адміністративному процесі необхідно визначити як 

матеріальний об’єкт, форма якого відповідає чинному законодавству, а зміст 
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містить відомості про обставини, що мають значення для правильного 

вирішення справи [443, с. 74]. 

Отже, «одним із засобів встановлення юридичних фактів 

адміністративним судом є письмові докази» [84, с. 30]. 

Однією з головних ознак правової держави виступає право на 

справедливий судовий розгляд доступ та до правосуддя. Конституція 

України кожному гарантує право оскаржувати в адміністративному суді 

прийнятих рішень, вчинених дій чи допущеній бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб, в той час як вони мають обовʼязок діяти згідно повноважень та у спосіб, 

визначені Конституцією та законами України [216, ч. 2 ст. 19], у тому числі й 

шляхом подання до адміністративного суду позову. Оскільки провадження 

у справі відкривається на основі позовної заяви, змістовним елементом якої 

є пояснення сторони, то право на давання таких пояснень охороняється 

чинним законодавством і має важливе процесуальне значення, зокрема 

є підставою для відкриття провадження у справі й отримання інформації про 

обставини справи. Зауважимо, отримання інформації щодо здійснення 

правосуддя відбувається лише відповідно до законодавства [281]. Пояснення 

сторін, третіх осіб, їх представників в адміністративному судочинстві можна 

визначити як «усне або письмове, безпосереднє або через представника 

повідомлення суду відомих їм обставин, що мають значення для справи та 

юридичних фактів» [94, с. 768]. 

Отже, одним із засобів встановлення юридичних фактів 

адміністративним [172, с. 168] судом є пояснення сторін, третіх осіб та їх 

представників [95, с. 168]. У цьому контексті варто нагадати, що пояснення 

сторін, третіх осіб та їх представників згідно чинної редакції Кодексу 

адміністративного судочинства України не відносяться до засобу 

доказування, тому й не будуть розглядатися як засіб встановлення 

юридичних фактів. 
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Кодексом адміністративного судочинства України встановлено, що 

показаннями свідка є повідомлення про відомі йому обставини, які мають 

значення для справи (ч. 1 ст. 91). У ролі свідка в адміністративній справі 

може бути викликана судом особа, якій можуть бути відомі обставини, що 

належить з’ясувати у справі. Отже, зазначена частина статті передбачає, що 

показання свідка є одним із засобів доказування, тобто в цій нормі фактично 

розкривається саме поняття показання свідка. 

Показання свідка в адміністративному судочинстві – це «повідомлені 

особою під присягою відомості про обставини, що мають значення для 

справи та юридичні факти» [89, с. 754]. 

Свідок в адміністративному судочинстві України – це фізична особа, 

якій як очевидцю або внаслідок інших обставин, можуть бути відомі 

юридичні факти та обставини, що належать з’ясувати в адміністра-

тивній справі. 

Процесуальний порядок допиту свідків в адміністративній справі 

полягає в тому, що кожного свідка допитують окремо. Свідки, які на час 

допиту ще не давали показань, не можуть перебувати під час розгляду справи 

у залі судового засідання. Судовий розпорядник зобовʼязаний вживати 

передбачених законом заходів, щоб свідки, які вже допитувалися, не 

спілкувалися з недопитаними. Перед початком допиту свідка, суд має 

встановити особу свідка, а саме: встановити місце його проживання, 

ставлення до справи, що розглядається,  його стосунки із іншими учасниками 

справи та учасниками судового адміністративного процесу. Свідку 

роз’яснюються його права та обов’язки, визначені законом, з’ясовується в 

нього чи не відмовляється він від надання показів, і під розписку, форма якої 

визначена нормами права, попереджається про кримінальну відповідальність. 

Після цього, головуючий повинен привести свідка до присяги, який підписує 

прочитаний ним текст присяги. Варто зазначити, що суд може застосувати 

одночасний допит двох чи більше свідків у випадку наявних розбіжностей 

в їхніх показаннях. Існують випадки, коли свідок не має змоги прибути 
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в судове засідання з поважних причин. В такому випадку суд допитує його за 

місцем проживання (ст. 212 КАС України). 

Відповідно до ст. 91 Кодексу адміністративного судочинства України, 

не може визнаватися доказом показання певного свідка, який не називає 

джерела своєї обізнаності про певні обставини справи. Якщо показання 

свідка базуються на відомостях інших осіб, то ці особи мають бути також 

допитані як свідки. В іншому випадку, матиме місце  

Якщо немає можливості допитати певну особу, яка навела первинне 

повідомлення, покази з чужих слів не може вважатися допустимим доказом 

наявності певного факту чи обставин, якщо такі показання не 

підтверджується будь-якими іншими доказами, які визнані допустимими. 

Це означає, що обставини, які потрібно з’ясувати в адміністративній 

справі, можуть бути відомі особі як через особисте сприйняття певного 

факту, так і через повідомлення про нього інших осіб. Тобто, якщо показання 

свідка ґрунтуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи (за можливості) 

повинні бути також допитані. 

Стаття 65 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює, 

що: в якості свідка в адміністративній справі суд викликати будь-яку особу, 

якій відомі обставини, що потрібно з’ясувати у справі. Свідка викликають 

в судове засідання за ініціативи учасників справи чи суду. Якщо учасник 

справи заявляює відповідне клопотання про виклик певного свідка, 

зобовʼязаний навести його ім’я та місце проживання, тимчасового 

перебування, місце його роботи чи служби, а також зазначити обставини, 

щодо яких він може дати показання.  

На свідка покладений обовʼязок з’явитися до адміністративного суду за 

викликом і надати правдиві покази про відомі свідку обставини. У випадку, 

якщо відсутні заперечення учасників справи, такий свідок наділений 

можливістю участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Так, суд 

дозволяє свідку брати участь в режимі відеоконференції у судовому засіданні 

незалежно чи є заперечення від будь-яких учасників справи, у випадку, якщо 
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свідок не має змоги з’явитися в суд через похилий вік, хворобу, інвалідність 

чи з інших поважних причин. У випадку, якщо свідок не може прибути в суд 

для взяття в участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції за його 

викликом, такий свідок повинен заздалегідь повідомити про це суд. Крім 

того, свідок може давати показання рідною мовою чи іншою мовою, якою він 

володіє, а також використовувати письмові записи або ж взагалі відмовитися 

від дачі показань, якщо це передбачено законом, а також може компенсувати  

витрати, пов’язані із викликом до суду. 

Не можуть бути допитані як свідки в адміністративній справі: 

1) недієздатні особи або осои, які перебувають на лікуванні або обліку 

у психіатричному лікувальному закладі і водночас через свої психічні або 

фізичні вади не здатні правильно сприймати обставини, очевидцем яких вона 

була, або надавати покази; 2) особи, які відповідно до норм права володіють 

знаннями про певну таємницю у звʼязку з  наданням професійної правничої 

допомоги чи надання послуг медіації; 3) священнослужителі – про відомості, 

які стали відомі на сповіді віруючих; 4) судді, народні засідателі та присяжні 

щодо обставин обговорення в нарадчій кімнаті; 5) також й інші особи, які не 

можуть бути допитані як свідки згідно чинного законодавства. 

Також особи, які мають дипломатичний імуніте, також не можуть бути 

допитані як свідки, крім випадку, коли вони надають згоду на їх допит (ст. 66 

КАС України). 

Якщщо свідок з’явився на вимогу адміністративного суду, він не 

наділений правом відмови від давання показань. Виняток становлять пкази 

щодо себе, членів сім’ї такого свідка чи його близьких родичів, до яких 

відносяться дружина, чоловік, мати, мачуха, батько, вітчим, дочка, падчерка, 

син, пасинок, сестра, брат, баба, дід, внучка, внук, усиновлювач чи 

усиновлений, піклувальник чи опікун, особа, над якою раніше встановлено 

піклування чи опіку, член сім’ї або близький родич таких осіб, які можуть 

бути підставою юридичної відповідальності для нього або таких членів сім’ї 

чи близьких родичів. Свідок, що з’явився на вимогу адміністративного суду, 
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але відмовляється від дачі показів, повинен повідомити причини відмови 

(ст. 66 КАС України). 

Отже, «одним із засобів встановлення юридичних фактів є показання 

свідків» [90, с. 46] 

Сьогодні речові докази досить рідко використовуються 

в адміністративних справах. 

Згідно із Кодексом адміністративного судочинства України, речовими 

доказами є предмети матеріального світу, які своїм існуванням, своїми 

якостями, властивостями, місцезнаходженням, іншими ознаками дають змогу 

встановити обставини, що мають значення для справи (ст. 96). 

Певний час існувала думка, що «речові докази в адміністративних 

справах – це магнітні й електронні носії інформації, документи та предмети 

матеріального світу про обставини, що мають значення для справи, юридичні 

факти та безпосередньо на них відображені» [104, с. 879]. 

Проте із внесенням змін до Кодексу адміністративного судочинства 

України, речові докази почали розуміти по-іншому, лише як певні предмети, 

які своїми якостями, властивостями та іншими ознаками дають змогу 

встановити обставини, що мають значення для справи. 

Речові докази досліджує суд і надає для ознайомлення особам, які 

беруть участь в адміністративній справі. Такі особи можуть звернути увагу 

суду на ті чи ті обставини, пов’язані з доказом та його дослідженням. 

Протокол огляду речових доказів оголошують на судовому засіданні. 

Речові докази суд повертає судом після їх дослідження за клопотанням 

осіб, які їх надали, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи. Речові 

докази, що є об’єктами, вилученими з цивільного обігу або обмежено 

обігоздатними, передаються відповідним підприємствам, установам або 

організаціям у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. 

Отже, одним із засобів встановлення юридичних фактів 

адміністративним судом є подання речових доказів. 
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Певною новелою в адміністративному судочинстві є введення до 

переліку засобів доказування електронних доказів як інформації 

в електронній (цифровій) формі, що містить відомості про певні обставини 

справи, в тому числі й електронні документи, а саме: графічні зображення, 

текстові документи, фотографії, плани, відео- та звукозаписи, а також 

сторінки вебсайтів, мультимедійні, текстові та голосові повідомлення, бази 

даних, метадані та інші відомості виражені в електронній формі. Такі дані 

можуть міститися в тому числі й зокрема на портативних пристроях 

(мобільних телефонах, картах пам’яті тощо), системах резервного 

копіювання, серверах, інших місцях, де зберігаються дані в електронній 

формі, наприклад у мережі Інтернет.  

Електронні докази подають до справи в оригіналі, а також можуть 

подаватися в електронній копії, яка має бути засвідчена електронним 

підписом, який прирівнюється до власноручного підпису згідно вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги». Нормами права може бути також 

встановлено й інший порядок завірення копії електронного доказу.  

Варто зазначити, що сторони, треті особи та їх представники мають 

право подавати електронні докази на паперових документах, посвідчених у, 

визначеному законом порядку. Така копія електронного доказу не буде 

вважатися письмовим доказом. Зауважимо, що учасник адміністративної 

справи, якщо надає до справи копію електронного доказу, має повідомити 

щодо наявності оригіналу електронного доказу. Якщо до справи приєднано 

паперову копію електронного доказу, суд або за клопотанням учасника 

адміністративної справи або з власної ініціативи наділений повноваженням 

витребувати оригінал електронного доказу. Якщо до справи не приєднано 

оригіналу електронного доказу в той час як учасник справи чи суд ставить 

під сумнів відповідність копії такого доказу оригіналу, такий доказ суд може 

не взяти до уваги (ст. 99 КАС України). 

Отже, одним із засобів встановлення юридичних фактів 

адміністративним судом є подання електронних доказів. 
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Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, для 

з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні 

знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини 

неможливо (ст. 102). Експертиза (франц. еxреrtіsе лат. – еxреrtus – 

досвідчений) – дослідження будь-якого питання, що здійснюють експерти. 

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу», судова 

експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань 

матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про 

обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, 

попереднього слідства чи суду. 

Експертиза є не тільки процесуальною діяльністю в межах 

адміністративного процесу за завданням прокурора, суду, судді. У науці 

широко застосовують метод експертних оцінок, метою якого є отримання 

нового знання з допомогою фахівців у конкретній галузі, які можуть 

оцінювати тенденції і перспективи розвитку певного явища, процесу, об’єкта. 

Указаний метод може застосовуватися від космології, теоретичної фізики, 

біохімії до технології й оцінення технічних систем. Найбільше метод 

експертних оцінок використовують в гуманітарних науках. Він допомагає 

«оцінювати та визначати напрями розвитку соціальних груп, населених 

пунктів (лише з великими центрами). Тобто метод експертних оцінок чи 

експертизи є способом отримання нового знання про минулі, теперішні  

й майбутні події, явища, об’єкти. Предметом дослідження 

в адміністративному процесі є події, явища, факти, що вже відбулися, тобто 

такі, які вже минули» [253]. 

Судова експертиза в адміністративному судочинстві – це «передбачене 

процесуальним законом за дорученням суду діяння уповноважених осіб, 

наділених спеціальними знаннями в галузі науки, мистецтва, техніки тощо, 

метою яких є встановлення у письмовій формі юридичних фактів та (чи) 

обставин, що мають значення для справи» [105, с. 975]. 
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Судову експертизу в адміністративному судочинстві завжди призначає 

судом, проводить її спеціальний суб’єкт – експерт. 

Залежно від змісту, суб’єктів і специфіки проведення експертизи 

розрізняють такі її види: комісійна, комплексна, додаткова та повторна 

експертизи. 

Комісійну експертизу проводять не менше як два експерти одного 

напряму знань. Якщо за результатами проведених досліджень думки 

експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний 

з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань 

або з питань, які викликали розбіжності. 

Судова комісійна експертиза в адміністративному судочинстві – це 

передбачене процесуальним законом за дорученням суду діяння не менш як 

двох експертів одного напряму знань в галузі науки, мистецтва, техніки тощо 

з метою встановлення у письмовій формі юридичних фактів та (чи) обставин, 

що мають значення для справи. 

Комплексну експертизу проводять не менш як два експерти різних 

галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань. У висновку 

експерти зазначають, які дослідження і в якому обсязі провів кожний 

експерт, які факти він встановив, які зробив висновки. Кожен експерт 

підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, 

і є відповідальним за неї. Загальний висновок роблять експерти, компетентні 

в оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. Експерт, 

який не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий 

висновок з усіх питань або з питань, що викликали розбіжності. 

Судова комплексна експертиза в адміністративному судочинстві – це 

передбачене процесуальним законом за дорученням суду діяння не менш як 

двох експертів різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї 

галузі знань у сфері науки, мистецтва, техніки тощо з метою встановлення 

у письмовій формі юридичних фактів та (чи) обставин, що мають значення 

для справи. 
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Якщо висновок експерта буде визнано неповним або незрозумілим, суд 

може призначити додаткову експертизу, яку доручають тому самому або 

іншому експерту (експертам). 

Судова додаткова експертиза в адміністративному судочинстві – це 

передбачене процесуальним законом за дорученням суду діяння, яке 

доручають тому самому або іншому експерту (експертам) у випадку, якщо 

висновок експерта буде визнано неповним або незрозумілим з метою 

встановлення в письмовій формі юридичних фактів та (чи) обставин, що 

мають значення для справи. 

Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що 

суперечить іншим матеріалам справи чи викликає сумніви в його 

правильності, суд може призначити повторну експертизу, яку доручають 

іншому експертові (експертам). 

Судова повторна експертиза в адміністративному судочинстві – це 

передбачене процесуальним законом за дорученням суду діяння, яке 

доручають іншому експертові (експертам) у випадку, якщо висновок 

експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим 

матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності з метою 

встановлення в письмовій формі юридичних фактів та (чи) обставини, що 

мають значення для справи. 

У висновку експерта зазначаєть: де, коли і ким (зокрема його ім’я, 

спеціальність, освіта, стаж експертної роботи, свідоцтво про присвоєння 

кваліфікації судового експерта, вчене звання, науковий ступінь, посада 

експерта), підстава здійснення експертизи, присутні учасники експертизи, 

питання, які ставляться перед експертом, використані матеріали, проведений 

опис досліджень, а також здійснені висновки та відповіді на поставлені перед 

експертом судом запитання. 

У висновку експерта також мають зазначатися відомості про 

попередження експерта про кримінальну відповідальність за завідомо 

неправдивий висновок та за відмову від виконання покладених на нього 
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обов’язків без поважних причин. Якщо експерт за результатами проведення 

експертизи встановить факти, що мають значення для справи, проте йому не 

були поставлені судом питання, він може зазначити у висновку свої 

міркування про ці обставини. 

Експерт подає свій висновок у письмовій формі. Висновок експерта 

приєднують до справи. Суд має право в судовому засіданні запропонувати 

експерту дати усне пояснення до свого висновку. Висновок експерта для суду 

не є обов’язковим, однак незгода суду з ним повинна бути вмотивована 

в постанові або ухвалі. 

Одним із засобів встановлення юридичних фактів адміністративним 

судом є висновок судової експертизи. 

Детальніший наліз питання доказів та доказування розкрив автор в 

кандидатській дисертації «Доказування в адміністративних справах, 

пов’язаних з виборчим процесом» (2009 рік). 

Отже, «юридичні факти встановлює адміністративний суд (суддя) 

у результаті їх пізнання, яке відбувається безпосереднім або 

опосередкованим шляхом» [66, с. 18]. Здебільшого юридичні факти 

встановлює суд безпосередньо в залі судового засідання. 

Особливості доказування юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві визначає принципом офіційного з’ясування всіх обставин справи. 

Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі 

в адміністративному судочинстві – це закріплене в кодексі адміністративного 

судочинства України положення про обов’язок суду вжити передбачені 

законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі та 

встановлення юридичних фактів, запропонувати сторонам надати необхідні 

докази для винесення законного і обґрунтованого рішення в адміністративній 

справі, або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, 

не вистачає. 

Існує вузьке та широке розуміння принципу офіційного з’ясування всіх 

обставин у справі. Згідно вузького розуміння зміст цього принципу зводиться 
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до трактування його законодавцем згідно з ч. ч. 4, 5, ст. 11 КАС України як 

обов’язок суду виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. 

Широке розуміння принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі 

передбачає активну процесуальну позицію суду щодо прийняття рішення про 

обов’язкову участь особи, яка бере участь в справі; прийняття рішення про 

витребування документів та інших матеріалів, проведення огляду письмових 

та речових доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду, наведення 

необхідних довідок, призначення експертизи, вирішення питання про 

необхідність залучення спеціаліста, свідків, перекладача; прийняття рішення 

про проведення попереднього судового засідання; вжиття заходів для заміни 

неналежної сторони належною, забезпечення участі третіх осіб; з’ясування 

питання про склад осіб, які братимуть участь у справі; уточнює заявлені 

позивачем позовні вимоги та заперечення відповідача щодо 

адміністративного позову; окреслює факти, що необхідно зʼясувати для 

вирішення спору та ті, які з них визнаються сторонами, а які потрібно 

доказувати; з’ясовує перелік доказів, якими сторони можуть доводити 

обставини справи, та встановлює певні строки їх надання; вчиняє будь-які 

дії, необхідні для належної підготовки справи до розгляду справи; пропонує 

учасникам справи пояснити чи доповнити певні обставини справи, а також 

пропонує надати суду додаткові докази; може прийняти рішення про 

дослідження доказів навіть щодо обставин, які визнаються сторонами, якщо в 

суду виникає сумнів щодо певних обставин та добровільності їх визнання; 

під час проведення допиту свідка адміністративний суд може задавати свідку 

запитання в будь-який час під час допиту свідка учасниками справи; 

дозволяється вийти за межі позовних вимог, якщо це є необхідним для 

повного захисту прав, свобод та інтересів осіб; уточнення позовних вимог та 

обрання відповідного способу захисту порушеного права відповідачем; 

створення учасникам справи необхідних умов для дійсного встановлення 

обставин справи, дослідження й оцінки доказів, вірного застосування 

законодавства. 
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Адміністративний суд повинен активно використовувати процесуальні 

повноваження, у тому числі й щодо виявлення та витребування доказів за 

власною ініціативою. Для ухвалення законного та обґрунтованого судового 

рішення вагомого значення набуває з’ясування особливостей доказування 

в адміністративному судочинстві України, обумовлених офіційним 

з’ясуванням усіх обставин у справі. 

 

Висновки до розділу 4. 

 

При розгляді адміністративної справи суддя зобов'язаний окреслити 

коло юридичних фактів, які підлягають встановленню, що сприяє повному та 

всебічному розгляду справи. Юридичні факти можуть встановлювати 

шляхом доказування. Юридичні факти в такому випадку входять до предмета 

доказування.  

Предмет доказування в адміністративному судочинстві – юридичні 

факти та обставини справи, які необхідно встановити шляхом доказування та 

на підставі яких обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення, або які 

мають інше значення для вирішення справи. 

Правове визначення предмета доказування має вагоме значення при 

підготовці справи до судового розгляду, її розгляду, ухвалення законного та 

обґрунтованого судового рішення. Від правильності такого визначення 

залежить встановлення обставин справи та юридичних фактів, необхідних 

для вирішення справи по суті. 

Для встановлення юридичних фактів у судовому засіданні 

заслуховують пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, 

досліджують письмові та речові докази, у тому числі носії інформації із 

записаною на них інформацією, висновки експертів. 

Юридичні факти встановлює адміністративний суд (суддя) в результаті 

їх пізнання, яке відбувається безпосереднім або опосередкованим шляхом. 
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Здебільшого юридичні факти встановлює суд безпосередньо в залі судового 

засідання. 

Особливості доказування юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві визначаються принципом офіційного з’ясування всіх обставин 

справи. 

Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі в 

адміністративному судочинстві – це закріплене в кодексі адміністративного 

судочинства України положення про обов’язок суду вжити передбачені  

законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі та 

встановлення юридичних фактів, запропонувати сторонам надати необхідні 

докази для винесення законного і обґрунтованого рішення в адміністративній 

справі, або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не 

вистачає. 

Існує вузьке та широке розуміння принципу офіційного з’ясування всіх 

обставин у справі. У межах вузького розуміння зміст такого принципу 

зводиться до трактування його законодавцем згідно ч. ч. 4, 5, ст. 11 КАС 

України як обов’язок суду виявлення та витребування доказів з власної 

ініціативи. Широке розуміння принципу офіційного з’ясування всіх обставин 

у справі передбачає активну процесуальну позицію суду щодо прийняття 

рішення про обов’язкову участь особи в справі; прийняття рішення про 

витребування документів та інших матеріалів, проведення огляду письмових 

та речових доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду, наведення 

необхідних довідок, призначення експертизи, вирішення питання про 

необхідність залучення спеціаліста, свідків, перекладача; прийняття рішення 

про проведення попереднього судового засідання; вжиття заходів для заміни 

неналежної сторони належною, забезпечення участі третіх осіб; зясування 

питання про склад осіб, які братимуть участь у справі; уточнення позовних 

вимог та заперечення відповідача проти адміністративного позову; 

визначення фактів, які необхідно встановити для вирішення спору, і які з них 

визнаються сторонами, а які потрібно доказувати; з’ясування, якими 
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доказами сторони можуть обґрунтовувати свої доводи чи заперечення, та 

встановлення строків для їх надання; вчинення інших дій, необхідних для 

підготовки справи до судового розгляду; пропонування особам, які беруть 

участь у конкретній справі, доповнити чи пояснити певні обставини справи, а 

також надати суду додаткові докази; суд може визнати за необхідне 

дослідити докази щодо обставин, які визнаються сторонами, якщо виникне 

сумнів щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання; під 

час допиту свідка у суді може бути поставлене йому питання в будь-який час, 

а не лише після закінчення допиту його особами, які беруть участь у справі, 

як це здійснюється в цивільному судочинстві; дозволяється вихід за межі 

позовних вимог тільки в тому разі, якщо це необхідно для повного захисту 

прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять; 

уточнення змісту позовних вимог з наступним обранням відповідного 

способу захисту порушеного права; створення стороні в справі необхідних 

умов для встановлення фактичних обставин справи, оцінки доказів і 

правильного застосування законодавства. 

Адміністративний суд повинен активно використовувати процесуальні 

повноваження, у тому числі й щодо виявлення та витребування доказів за 

власною ініціативою. Для ухвалення законного та обґрунтованого судового 

рішення вагомого значення набуває з’ясування особливостей доказування в 

адміністративному судочинстві України, обумовлених офіційним 

з’ясуванням усіх обставин у справі. 
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РОЗДІЛ 5 

ДЕФЕКТИ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ  

ТА ІНШИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФАКТИЧНОГО СКЛАДУ  

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

5.1. Поняття дефекту юридичного факту в адміністративному 

судочинстві 

 

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, 

неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-

правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень.. Існують випадки, «коли виконання 

зазначеного завдання ускладнено наявністю дефектних юридичних фактів. 

Розуміння поняття та змісту дефекту юридичного факту необхідне для 

уникнення юридико-фактичних дефектних ситуацій» [82, с. 117]. Оскільки 

окремі наукові дослідження у цій сфері майже не проводили, зазначена 

проблематика є своєчасною, доцільною та актуальною. 

Перед тим як перейти до дослідження дефектності юридичного факту, 

варто зупинитися на дефектності у правовому регулюванні. Питання 

дефектності були проаналізовані Т.О. Коваленко. Узагальнюючи наукові 

погляди, дослідниця зазначає, що «наприкінці ХХ ст. класифікацію логіко-

структурних дефектів системи радянського права провів М.О. Власенко, 

виділивши антиномію (суперечність) права, зайве дублювання, прогалини, 

нераціональне розташування норм, логічну недосконалість юридичних 

конструкцій тощо»  [46]. У сучасній російській правовій науці 

М.С. Матейкович поділяє дефекти конституційно-правового регулювання на 

«прогалини, протиріччя правових норм, порушення вимог юридичної техніки 

при побудові текстів нормативних актів, нераціональне розміщення норм 

у системі права, надмірне дублювання правил поведінки в актах різної 
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юридичної сили» [264, с. 15]. У трудовому праві С.Ю. Головіна до логіко-

структурних дефектів відносить прогалини, суперечності, дублювання та 

власне технічні помилки [56]. На думку білоруського вченого 

Г.О. Василевича, до юридичних дефектів належать «прогалини, 

суперечності, невизначеність, незрозумілість положень актів законодавства, 

відставання писаного права від потреб суспільного розвитку, надання актам, 

які встановлюють додаткові обов’язки, зворотної сили та ін.» [39]. 

Питання дефектності також були проаналізовані в земельних 

правовідносинах, окремі положення яких можна застосувати й до 

адміністративного судочинства України. Виявлення специфіки дефектів 

у правовому регулюванні земельних відносин в Україні зумовлює 

необхідність проведення їх класифікації за різними критеріями, а саме: 

1) залежно від результатів негативного впливу на ефективність правового 

регулювання земельних відносин юридичні дефекти можуть ускладнювати 

таке регулювання або взагалі його унеможливлювати; 2) з урахуванням 

інтенсивності правового регулювання юридичні дефекти в земельному праві 

можуть бути пов’язані з надмірним або недостатнім правовим регулюванням; 

3) залежно від змісту юридичного дефекту в правовому регулюванні 

земельних відносин можна виділити логіко-структурні дефекти та техніко-

юридичні дефекти. Логіко-структурні дефекти, пов’язані з вадами змісту 

земельного права та можуть виявлятися у формі юридичної колізії, 

прогалини в земельному праві, дублюванні приписів правових норм, 

юридичної аберації. Техніко-юридичні дефекти полягають «у недоліках 

форми земельного права через недотримання вимог нормотворчої техніки 

при підготовці проєктів нормативно-правових актів і передбачають дефекти 

термінології, нераціональне розміщення норм у тексті нормативно-правового 

акта, невиправдане використання бланкетних та відсилочних норм, 

невизначеність земельно-правових норм, неправильне визначення виду 

нормативно-правового акта для регулювання певних земельних відносин 

тощо» [182]. 
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Яскравим прикладом дефектності, а саме надмірного дублювання 

правил поведінки в актах різної юридичної сили, були норми ст. 6 Закону 

України «Про соціальний захист дітей війни» та положення постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 530 «Деякі питання 

соціального захисту окремих категорій громадян», які встановлюють різні 

розміри щомісячної державної соціальної доплати до пенсії, наприклад 

дитині війни. 

Така юридико-фактична правова дефектна ситуація зумовила численні 

судові розгляди адміністративним судом вказаної категорії справ. 

Наприклад, у справі за адміністративним позовом ОСОБА_2 до 

Управління пенсійного фонду України в м. Чернівці про визнання 

протиправною бездіяльності та зобов’язання здійснити доплату щомісячної 

державної соціальної допомоги дітям війни позов обґрунтований тим, що 

відповідно до статті 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» 

від 18.11.2004 року позивач є дитиною війни. Згідно ст. 6 цього Закону 

з 01.01.2006 року йому повинні виплачувати щомісячну соціальну державну 

допомогу в розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. 

Постановою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 

27 червня 2013 року позов Особа_2 задоволено частково. Визнано 

протиправною бездіяльність Управління Пенсійного фонду України 

в Шевченківському районі м. Чернівці щодо нарахування і виплати 

ОСОБА_2 щомісячної соціальної допомоги в розмірі 30 відсотків мінімальної 

пенсії за віком відповідно до ст. 6 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни». 

Зобов’язано Управління Пенсійного фонду України в м. Чернівці нарахувати 

та виплатити у відповідності до вимог ст. 6 Закону України «Про соціальний 

захист дітей війни» від 18.11.2004 року ОСОБА_2 державну соціальну 

допомогу «Діти війни» в розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком, визначеної 

ст. 28 ч. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 року за період з 07 грудня 2010 року, до 

припинення права на таку допомогу, з врахуванням проведених виплат [317]. 
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Для того, щоб виникли передбачені правом наслідки, явище чи процес 

мають не тільки реально наступити, а й відповідати всім тим ознаками, які 

встановлені нормою права щодо правової моделі обставини. Окремі ознаки, 

властивості, якості, характеристики або їх сукупність входять до складу 

юридичного факту в якості його елементів. Розглядаючи проблему 

дефектності юридичних фактів, варто підкреслити, що «вона зовсім не нова: 

сягає корінням до римського права, у якому можна виявити чимало суджень 

щодо дефектності юридичних фактів (в основному вони стосувалися 

дефектів волі і волевиявлення при укладанні угоди)» [331]. 

Проблема дефектності юридичних фактів не є новою та бере свій 

початок ще з римського права [23, с. 162–177]. Наприклад, «уже 

в римському праві існували вимоги щодо дотримання встановленого 

порядку при здійсненні (вчиненні) юридичних дій. При цьому найменший 

дефект міг зумовити недійсність угоди в цілому» [407, с. 93]. Значна увага 

проблемі дефектності юридичних фактів приділена в буржуазній юридичній 

науці: розглядали недійсні договори [337, с. 247–444; 335, с. 278–289], 

аналізували адміністративні акти, які не відповідали вимогам 

законодавства [43, с. 340–386]. 

У тлумачному словнику В. Даля фіксуємо «дефект» (лат. Defectus) – 

неповнота, неповний, з вадою, із псуванням, із втратою; «порушення» – 

переступати, недотримання, чинити супротив чогось» [128]. У словнику 

С.І. Ожегова «дефект» – вада, недолік, недогляд; «порушити» – зробити, що: 

1) перешкодити нормальному станові, розвиткові чого-небудь, перервати; 

2) не виконати, не дотриматися» [283, с. 136; 417, с. 152–156], а відповідно до 

Великого Енциклопедичного словника: «дефектний – зіпсований, з вадою, 

що має дефект» [33]. 

М.О. Рожкова під дефектністю юридичного факту розуміє 

«незаборонені невідповідності якої-небудь ознаки, властивості, 

характеристики юридичного факту вимогам норми права» [331]. 
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Для того, щоб правова норма почала діяти та застосовуватися, повинні 

виникнути фактичні обставини. Такі обставини, з якими пов’язують настання 

певних юридичних наслідків, у теорії права отримали назву юридичних 

фактів. Як писав професор О.О. Красавчиков, «юридичні факти виступають 

в якості єднальної ланки між нормою права та суб’єктивними правами 

(обов’язками) конкретного суб’єкта. Норма права може бути застосована, 

а особи можуть виступати в якості суб’єктів права лише тоді, коли 

у суспільному правовідношенні наявні факти, визнані цією нормою 

юридичними» [227, с. 27]. Однак інколи зв’язок юридичного факту і норми 

права є неповноцінним, що «може проявлятися в дефекті самої норми або 

навіть її відсутності, а також у дефекті юридичного факту» [346, с. 330] чи 

фактичного складу. 

Учені виділяють два критерії щодо визначення цього поняття, а саме: 

юридичний та соціальний. Під юридичним критерієм дефектності 

юридичних фактів здебільшого розуміють невідповідність ознак юридичного 

факту відповідній моделі, визначеній у гіпотезі юридичної норми. Однак 

будь-який соціальний факт має значно більше ознак порівняно зі своєю 

нормативною моделлю. Тому необхідно відмежовувати допустиму 

своєрідність юридичного факту від суттєвого, юридично значущого 

порушення. Для цього і потрібний соціальний критерій. Існує позиція вчених, 

які трактують соціальний критерій визначення дефектності юридичних 

фактів як наявність в юридичному факті таких ознак, що свідчать про істотні 

зміни в його змісті. Наприклад, «угода, яка суперечить інтересам держави 

і суспільства, може бути визнана недійсною органом державної податкової 

служби та буде вважатися дефектною через свій соціальний зміст, навіть 

якщо буде мати всі визначені чинним законодавством юридичні 

реквізити» [23, с. 162–177]. 

Г.М. Чувакова, досліджуючи проблему дефектності фактичних складів, 

звертала увагу на те, що не можна ототожнювати поняття «дефектність» 

і «протиправність». Протиправність вчинку акта – це крайня форма його 
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дефектності. Однак остання може бути викликана і такими обставинами, які 

не розцінюються як правопорушення (відступ від форми акта, пропущення 

строків, порушення процедури). Крім того, не має сенсу всі протиправні дії 

(злочини) розглядати як дефектні, тому що ніщо не може зробити їх 

правомірними. Як дефектні можуть виступати не тільки дії, але і факти-події, 

якщо вони передбачають правових наслідків або спричинять їх 

в обмеженому обсязі (наприклад, відсутність необхідного віку). Отже, 

«дефектність факту і протиправність – нетотожні юридичні характе-

ристики» [418, с. 119–120]. 

Порушення – це «дії, що суперечать нормам матеріального або 

процесуального права, які не досягають дійсних цілей правового 

регулювання суспільних відносин. Спрощений варіант поняття «порушення» 

є недотриманням правила поведінки, встановленого правовою нор-

мою» [420, с. 94–97]. Правопорушення виникають в різних сферах суспіль-

них відносин, зокрема й митній. У подальшому дії митних органів можуть 

бути предметом оскарження адміністративного судочинства України [65]. 

Г.М. Чувакова зазначає, що при первісному розгляді поняття 

і структури фактичного складу було передбачено, що склади реалізуються  

у тому виді, у якому вони закріплені в нормах права з урахуванням 

юридично значущих умов. На певному етапі дослідження таке припущення 

було виправдане. Воно дозволяло з’ясувати основні риси структури  

і розвитку фактичних складів. Однак у реальному процесі правового 

регулювання фактичні склади виникають і реалізуються далеко не 

в «чистому виді». Вони дуже часто «містять у собі порушення і дефекти, що 

ускладнюють фактичний склад. Ускладнювальні моменти пов’язані з тим, 

що конкретний склад завжди багатший за ознаки юридичної моделі. Це при-

родне явище» [418, с. 123–136]. 

Російський учений В.Б. Ісаков визначає дефект юридичного факту як 

сукупність таких ознак, які свідчать про істотні зміни в його змісті, та виділяє 
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декілька видів дефектів залежно від їхнього юридичного значення. 

Наприклад, до дефектів юридичних фактів учений відносить: 

«1) неспроможність викликати правові наслідки, яка полягає в тому, 

що такі юридичні факти не мають «фактичної передумови» для розвитку 

правовідносин; 

2) недійсність, яка полягає в тому, що «фактична передумова» виникає 

з істотними порушеннями, які перешкоджають настанню юридичних 

наслідків; 

3) часткова недійсність (часткова дефектність), яка означає, що 

в «фактичній передумові» можна розрізняти недефектну та дефектну 

частини; 

4) незначні порушення, які виявляються при документальному оформ-

ленні юридичного факту і не потребують виправлень» [163, с. 117, 119–120]. 

М.О. Рожкова у її дослідженні звертає увагу на наявність дефектів 

процесуальних юридичних фактів. Вчена переконана, що норми 

процесуального права регламентують правові моделі дій чи бездіяльності, які 

мають місце в реальній дійсності, і водночас передбачають настання 

відповідних процесуальних наслідків. Водночас, норма права встановлює 

конкретні вимоги до правової моделі дії чи бездіяльності, співставлення з 

якими необхідно для настання процесуальних наслідків. Вимога щодо 

обовʼязковості деяких властивостей, ознак чи якостей, характеристик 

регламентована в гіпотезі норми процесуального права і може бути 

застосована до певної правової моделі дії, в тому числі й до суб’єкта чи 

об’єкта. Отже, для виникнення передбачених процесуальним законом 

наслідків, процесуальна дія чи бездіяльність має бути не тільки реальною, 

але й відповідати певним вимогам, які регламентовані нормою права щодо 

певної правової моделі такої дії чи бездіяльності. Окремі властивості, ознаки, 

характеристики, якості чи їх сукупність, можуть входити до складу 

процесуального факту в якості його окремих елементів. Такими елементами 

окремого складу юридичного факту є лише певні умови, ознаки, 
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характеристики, яким правова норма процесульного характеру надає 

значення щодо моделі такого факту. Адже в нормі права передбачена не 

тільки сама правова модель, але і визначено деякі вимоги до її настання, 

встановлено обов’язковість наявності деяких ознак, властивостей, якостей, 

характеристик і т. д. І відповідно до тих чи тих вимог норми і (або) наявності 

тих чи тих ознак, властивостей, якостей процесуальна дія зумовлює 

відповідні процедурні наслідки. З урахуванням зазначеного процесуальний 

факт є не тільки реальною дією учасника судового процесу, але й дія повинна 

відповідати встановленим в нормі процесуального права вимогам, умовам, 

ознакам, а тому залежить від дії цієї норми. Відсутність будь-якого елемента 

процесуального факту призводить до інших процедурних наслідків, ніж ті, 

з метою яких ця дія (бездіяльність) була вчинена і має назву дефекту 

юридичного факту чи фактичного складу. Під дефектністю юридичного 

факту варто розуміти «незаборонені невідповідності якої-небудь ознаки, 

властивості, характеристики юридичного факту чи фактичного складу 

вимогам норми права» [331]. 

Наприклад, КАС України встановлює вимоги до позовної заяви. 

У позовній заяві зазначаються: 1) найменування адміністративного суду, до 

якого позивачем чи представником подається позовна заява; 2) ім’я 

(найменування) позивача, його поштова адреса, а також номер засобу зв’язку 

та адреса електронної пошти, якщо такі є; 3) ім’я (найменування) відповідача, 

посада та місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, та 

номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі; 4) зміст 

позовних вимог згідно вимог КАС України та виклад обставин, якими 

позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох 

відповідачів, – зазначається зміст позовних вимог щодо кожного з 

 відповідачів; 5) у випадку необхідності – клопотання про звільнення від 

оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо 

відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про 

звільнення від сплати судового збору; про призначення судової експертизи; 
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про витребування доказів; про виклик свідків тощо; 6) перелік документів та 

інших матеріалів, що додаються. 

У випадку недотримання зазначених вимог фіксують дефектний 

юридичний факт – така позовна заява підлягає залишенню її без руху. 

У випадку неусунення у встановлений судом строк недоліків позовної заяви, 

суд постановляє ухвалу про повернення позовної заяви (ст. 108 

КАС України). 

Уважаємо, що дефектність юридичного факту в адміністративному 

судочинстві – це такий його стан, що перешкоджає виконанню завдань 

адміністративного судочинства, якісному та оперативному розгляду справи. 

Дефект юридичного факту в адміністративному судочинстві – це 

«такий його стан, ознака, особливість, що зумовлює наявність обставин, які 

перешкоджають виконанню завдань адміністративного судочинства, 

якісному та оперативному розгляду справи» [69, с. 177]. 

Зауважимо, при поданні позовної заяви до адміністративного суду для 

утворення повного фактичного складу необхідно, щоб він вміщував й інші 

елементи: сплата судового збору в належному розмірі, дотримання вимог 

юрисдикції та підсудності, подання позовної заяви у строк встановлений 

законом тощо. 

У випадку відсутності будь-якого вищенаведеного елемента наявний 

дефектний фактичний склад. Оскільки фактичний склад передбачає, окрім 

юридичних фактів, інші ознаки, властивості, передумови, то й відсутність 

такої ознаки, властивості, передумови також буде результатом його 

дефектності. 

Прикладом дефектного юридичного складу може бути юридико-

фактична правова ситуація, коли позивач подав позов до суду з порушенням 

правил підсудності. 

У такому випадку, відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 108 КАС України, позовну 

заяву повертають позивачеві, якщо справа не підсудна цьому 

адміністративному суду. 
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Відповідно, дефектність фактичного складу в адміністративному 

судочинстві – це «стан юридичного факту чи іншого елемента фактичного 

складу, що перешкоджають виконанню завдань адміністративного 

судочинства, якісному та оперативному розгляду справи» [71, с. 15]. 

Дефект фактичного складу в адміністративному судочинстві – це стан, 

ознака, особливість юридичного факту чи іншого елемента фактичного 

складу, що зумовлюють наявність обставин, які перешкоджають виконанню 

завдань адміністративного судочинства, якісному та оперативному 

розгляду справи. 

Математично юридико-фактичну дефектність в адміністративному 

судочинстві можна зобразити так: 

ЮФ (+-) + ФП (+-) + НП (+-) = Пв (+-), 

де, ЮФ – це юридичний факт, із знаком мінус – це дефектний 

юридичний факт; ФП – фактичні передумови, із знаком мінус – це дефектні 

фактичні передумови; НП – це норма права, із знаком мінус – це дефектні 

норми права; Пв – це правовідносини, із знаком мінус – це дефектні 

правовідносини, тобто такі, що не настали, або настали лише частково. 

Наприклад, позивач подав до суду позовну заяву, у якій не зазначено 

прізвища та адреси проживання позивача. У такому випадку наявний 

дефектний юридичний факт (ЮФ-). Навіть, якщо ФП та НП будуть із знаком 

плюс, тобто будуть недефектними, то правовідносин, яких намагався досягти 

позивач, не виникне, рішення суду ухвалена не буде, оскільки позовна заява 

буде залишена без руху (Пв-). Тобто, ЮФ (–) + ФП (+) + НП (+) = Пв (–). 

Аналогічні наслідки будуть й у випадку дефектності фактичної 

передумови. Наприклад, позивач подав до суду позовну заяву із дотриманням 

процесуальних вимог щодо форми та змісту позовної заяви ЮФ (+), подав її 

до суду на підставі належної норми НП (+), проте із порушенням правил 

юрисдикції ФП (–). У такому випадку у відкритті провадження буде 

відмовлено, тобто правовідносини, на досягнення яких був спрямований 

позов, не настануть. Тобто, ЮФ (+) + ФП (–) + НП (+) = Пв (–). 
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У випадку дефектності норми права НП (–), навіть за умови наявності 

недефектних юридичних фактів ЮФ (+) та фактичних передумов ФП (+), 

правовідносини, на досягнення яких спрямований позов не настануть = Пв (–). 

Тобто, ЮФ (+) + ФП (+) + НП (–) = Пв (–). 

Крім того, юридико-фактичну дефектність в адміністративному 

судочинстві можна відобразити такою формулою: u = f (x, y, z), де вектор  

x = (х1, … , xm) – юридичні факти, вектор y = (y1, … , yn) – фактичні 

передумови, вектор z = (z1, … , zk) – норми права, u – правовідносини,  

f – функціональна залежність. 

Функція (функціональна залежність) – це правило, яке кожному набору 

векторів x, y, z увідповіднює єдине значення u. У цьому випадку функція f діє 

так, що u може набувати тільки двох значень: u – недефектне тоді, коли всі 

х1, … , xm, y1, … , yn, z1, … , zk – недефектні, u – дефектне, якщо хоча б 

одна з цих m+n+k величин – дефектне. 

Указані формули дозволяють наочно продемонструвати модель 

формування правовідносин, наслідки дефектності юридичних фактів, стануть 

у пригоді для удосконалення правовідносин, з їхньою допомогою можна буде 

уникнути дефектних юридико-фактичних правових ситуацій в сфері судового 

адміністративного процесу, а тому збільшити рівень захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-

правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів 

при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом 

справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністра-

тивних справ. 

Г.М. Чувакова звертає увагу на необхідність розмежувати дефектність 

самого юридичного факту і дефектність доказів щодо нього. Зокрема 

зазначає, що: «Суд або інший правозастосовний орган має право відвести 

доказ, якщо він обтяжений тими або тими дефектами і викликає сумніви 
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в його істинності. Висновок експерта, наприклад, не може бути прийнятий як 

доказ, якщо він неповний і суперечливий, не містить глибокого аналізу 

об’єктивних даних. Однак дефектність одного з доказів не унеможливлює 

надання інших доказів, не означає дефектності самої соціальної обставини 

(юридичного факту), яка піддається доказуванню в правозастосовному 

процесі. Водночас відсутність юридичних фактів взагалі не передбачає 

застосування правової норми, тоді як відсутність доказів за справою не 

позбавляє учасників процесу можливості надання інших доказів, які мають 

значення для вирішення спору» [418, с. 120]. 

В.Г. Баландіна зазначає, що поширеними є дефекти, які полягають 

у неналежній фіксації обставин, що мають значення для правовідносин 

у нормах-дефініціях, що виступають елементами фактичних складів. 

В юридичній літературі норми-дефініції визначають як «норми, які 

закріплюють загальні категорії і поняття права, які мають важливе юридичне 

значення» [347, с. 307], або як «норми, які містять науково сформульовані 

визначення юридичних понять і категорій» [399, с. 234]. Ці норми зазвичай 

охоплюють наукові поняття, терміни та їх визначення. Як зазначає 

М.П. Кучерявенко [239, с. 186], «практично будь-яке законодавство виходить 

з обов’язковості виділення узагальнених, концептуальних понять. Хоча 

норми-дефініції не формують суб’єктивних прав і обов’язків, однак правило 

поведінки, закріплене такою нормою, може бути виділене тільки після 

відповідного аналізу або опосередковано через інші правові норми. Отже, 

з метою уникнення дефектності в юридичних фактах, у тому числі 

у фактичних складах, які можуть призвести до їх недійсності, норми-

дефініції, які виступають елементами в фактичних складах, повинні бути 

конкретними, стислими і водночас найбільш інформаційно змістовними та 

зрозумілими для суб’єктів при їх застосуванні» [23, с. 162–177]. 

На практиці існують випадки, коли правозастосовні органи на підставі 

таких норм роблять помилкові висновки за справою, що передбачає 

утворення дефектного фактичного складу. 
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У Кодексі адміністративного судочинства України норми-дефініції 

закріплені у третій статті. Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 3 КАС України 

адміністративний договір – дво- або багатостороння угода, зміст якої 

формують права та обов’язки сторін, що випливають із владних 

управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією із 

сторін угоди. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 17 КАС України юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, що 

виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи 

визнання нечинними адміністративних договорів. 

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 15 січня 

2013 року в адміністративній справі за позовом Регіонального відділення 

Фонду державного майна України Донецької області до Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Інститут земельних інвестицій» про 

стягнення заборгованості судові рішення першої та апеляційної інстанцій 

скасовані, провадження у справі закрито. 

Обґрунтовуючи своє рішення, Вищий адміністративний суд України 

зазначив, що укладення договору оренди суб’єктом владних повноважень із 

господарюючим суб’єктом не надає договору ознак адміністративного, 

оскільки, Фонд держмайна не здійснює у спірних правовідносинах владних 

управлінських функцій щодо товариства з обмеженою відповідальністю 

«Інститут земельних інвестицій». Тому «такий спір не має встановлених 

нормами КАС України ознак справи адміністративної юрисдикції, не має 

публічно-правового характеру та не повинен вирішуватись адміністра-

тивним судом» [308]. 

Отже, у цьому випадку наявний дефектний фактичний склад, який 

ґрунтується на неправильному застосуванні судами норм-дефініцій. 

Для того, щоб розкрити загальну характеристику дефектів юридичних 

фактів, необхідно звернутися до класифікації, адже за її допомогою можна 

здійснити поділ дефектів на види, підвиди, що дозволяє глибше вивчити 

окремі дефекти юридичних фактів, їх риси, виділити характерні особливості, 
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взаємозв’язок загального й окремого, виявити між ними відмінності та 

подібності, поглибити процес пізнання, дозволяє системно підійти до явищ, 

які є об’єктом вивчення. 

В.Г. Баландіна класифікує дефекти юридичних фактів на абсолютні або 

відносні. При цьому абсолютно дефектними юридичні факти вважають тоді, 

коли обставина соціальної дійсності повністю втрачає юридичне значення та 

не може існувати як юридичний факт. Відносно дефектними вважаються 

факти, які є дефектними щодо певних правовідносин. В основі дефектності 

юридичного факту лежить дефектна соціально-юридична ситуація, яка 

вважатиметься такою, якщо в ній відсутні деякі необхідні ознаки або існують 

інші, що не визначені чинним законодавством. Серед інших критеріїв 

класифікації дефектів юридичних фактів можна назвати момент виявлення, 

дефекти у фактичному складі поділяють на: «виявлені до настання 

юридичних наслідків; виявлені після настання юридичних наслідків. 

За юридичним значенням розрізняють такі різновиди дефектності фактичних 

складів: 1) неспроможність; 2) недійсність; 3) часткова недійсність; 

4) малозначне порушення» [23, с. 162–177]. 

Класифікацію юридичних фактів також прийнято здійснювати залежно 

від можливості їх виправлення на такі, які можна виправити, такі, що можна 

лише частково виправити, та ті, що повністю виправити не можна. До першої 

групи відносять порушення, яких уникають, внаслідок вчинення певних дій, 

що не були раніше здійснені, та повторних аналогічних дій. Наприклад, 

дефектом, який можна виправити, є пропуск строку. До другої групи 

відносять такі порушення, які можна виправити лише в певній частині. 

Зазвичай наявність дефекту, який не можна виправити, найчастіше викликає 

недійсність юридичного факту. Залежно від моменту виявлення дефектів 

в юридичних фактах їх прийнято поділяти на: «1) такі, що виявлені до 

настання правових наслідків; 2) такі, що виявлені після настання правових 

наслідків» [418, с. 155]. 
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З.Д. Іванова [154, с. 37] розмежовує порушення в головному факті 

і в другорядних елементах складу. 

Залежно від рівня нормативного врегулювання дефектні юридичні 

ситуації можна розділити на: 1) належним чином врегульовані; 2) відносно 

або частково врегульовані; 3) неврегульовані [23, с. 162–177]. 

Окрім вищенаведених підстав класифікації дефектів юридичних 

фактів, їх поділ можна здійснити за критерієм регулятивної спрямованості 

норми права: на процесуальні, матеріальні та матеріально-процесуальні. 

Під матеріальними дефектами юридичних фактів необхідно розуміти такі 

дефекти, які перешкоджають для настання матеріальних правових наслідків, 

процесуальними дефектами – відповідно процесуальних правових наслідків, 

матеріально-процесуальними дефектами – матеріальних і процесуальних 

правових наслідків. Прикладом матеріально-процесуального дефекту може 

слугувати судове рішення, яке саме собою є юридичним фактом, що 

зумовлює матеріальні, а також процесуальні правові наслідки. Одночасно 

в ньому фіксують встановлені в ході судового розгляду адміністративної 

справ. Зауважимо, що фактичні обставини справи, матеріальні юридичні 

факти і найважливіші процесуальні дії учасників справи, процесуальні 

юридичні факти. Судове рішення, яке набрало законної сили, може 

викликати «матеріальні, процесуальні або матеріально-процесуальні правові 

наслідки. Відповідно й дефекти судового рішення як юридичного факту 

можуть бути процесуальні, матеріальні та матеріально-процесуальні» [59, 

с. 15]. 

Результати дослідження В.Г. Баландіни хоча й стосуються податкових 

правовідносин, проте окремі їх положення можна застосувати й до 

адміністративного судочинства. Наприклад, дослідниця зазначає, що 

«дефектність юридичних фактів у податковому праві є негативним явищем 

у правовій системі, оскільки вона ускладнює механізм правового 

регулювання загалом та не сприяє належному захисту прав і законних 

інтересів суб’єктів податкових правовідносин. Основними моментами, на які 
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вважаємо доцільно звернути увагу з метою усунення від дефектності 

юридичних фактів (фактичних складів) у податковому законодавстві або 

мінімізації дефектних ситуацій, які повинний враховувати орган 

законодавчої влади, можуть бути такі» [23, с. 162–177]: 

1) юридичні факти (фактичні склади) в податковому праві повинні 

відображати сутність соціальної ситуації та враховувати всі особливості 

економічного розвитку певних сфер господарювання; 

2) усі фактичні склади та складні юридичні факти повинні бути 

якнайповнішими, тобто вміщувати елементи, які забезпечують фіксацію всіх 

варіантів розвитку фактичних ситуацій з метою уникнення самостійного 

трактування положень податкового законодавства суб’єктами податкових 

правовідносин і державними органами; 

3) ураховуючи, що податкове законодавство характеризує велика 

кількість фактичних складів з елементом волевиявлення та послідовним 

зв’язком його елементів, законодавець повинен належно відстежувати, щоб 

у такому «ланцюгу» накопичення елементів не було будь-яких розривів, які б 

перешкоджали його завершенню та послідовному накопиченню елементів 

фактичного складу; 

4) юридичні факти (фактичні склади) в податковому праві повинні 

бути чітко визначеними в законах, що регулюють сферу оподаткування та 

щонайменше конкретизовані в підзаконних нормативних актах. 

Варто також зазначити, що дефектні правовідносини можуть виникати 

також у зв’язку з дефектністю норми права. У такому випадку дефект може 

бути закріплений на законодавчому рівні в нормативно-правовому акті. 

Це вважається помилкою в правотворчості. Якщо ж дефектний юридичний 

факт, то дефект полягає в діянні, яке не відповідає моделі поведінки, 

закріпленій в нормативному акті. У цьому випадку зафіксовано помилку 

в правореалізації. 

У випадку дефектності норми права чи юридичного факту можуть 

виникнути дефектні правовідносини. Прикладом дефекту юридичного факту 
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можуть бути відхилення в певній фазі розвитку суспільних відносин від 

юридичних моделей (еталону), регламентованих нормами Кодексу 

адміністративного судочинства України. Наприклад, недотримання вимог 

щодо форми та змісту позовної заяви, подання позовної заяви 

неуповноваженим суб’єктом тощо. 

У результаті юридичної діяльності відбувається порівняння певних 

діянь з еталоном, моделями поведінки врегульованих нормою права. 

У випадку встановлення невідповідності, можна говорити про наявність 

дефекту юридичного факту чи фактичного складу. 

О.А. Явор пропонує дефектний юридичний факт визначити як 

«особливий вид юридичних фактів, що має в своєму юридичному складі 

дефект і (або) невідповідність реальному стану речей (дії або події) і, як 

результат, зумовлює правові наслідки у вигляді власної недійсності та 

відновлення порушеного права, якщо воно мало місце» [437, с. 86]. 

Пропонуємо дефектні юридичні факти і фактичні склади розглядати як 

різновид правових аномалій, тобто відхилення від моделі поведінки, 

визначеної нормою права, як аномалію правореалізації. 

Переконані, що удосконалення правовідносин адміністративного 

судочинства, окрім якісних нормативно-правових актів, також виявляється 

через призму недефектних юридичних фактів. 

Тому основними способами подолання дефектності юридичних фактів 

є вчасно прийнятий якісний законодавчий акт з чітко регламентованою 

моделлю поведінки учасників правовідносин, прийняття спеціального 

законодавчого акта, який би регламентував питання законодавчої техніки, 

високий рівень правової культури суб’єктів правовідносин, їх зацікавленість 

в дотриманні норм права, високий рівень кваліфікації правотворчого чи 

правозастосовного органу. 

Отже, існує безліч перешкод (правових аномалій) для справедливого, 

неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у сфері публічно-

правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів 
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фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень. 

Виникає слушне запитання, як уникати правових аномалій задля 

удосконалення адміністративного судочинства. Переконані, що усунення 

правових аномалій не мало залежить від якісного вчасно прийнятого 

законодавчого акта. 

Необхідно з’ясувати, які існують способи виправлення недоліків 

проєкту нормативно-правового акта ще на стадії його прийняття. 

Наприклад, згідно з Законом України «Про регламент Верховної Ради 

України» кожен законопроєкт направляють в комітет, який відповідно до 

предметів обізнаності визначають головним з підготовки і попереднього 

розгляду законопроєкту або тимчасової спеціальної комісії, а також 

у комітети з питань бюджету, боротьби з корупцією, регламентного, оцінки 

відповідності законопроєктів міжнародно-правовим зобов’язанням України 

у сфері європейської інтеграції, до Кабінету Міністрів України для 

підготовки відповідних експертних висновків. 

Головний комітет попередньо розглядає законопроєкт і ухвалює 

висновок щодо доцільності внесення його до порядку денної сесії Верховної 

Ради, до якого додають висновки комітетів, до предметів знань яких 

належать питання бюджету, боротьби з корупцією, оцінки відповідності 

законопроєктів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції, відповідність проєкту законодавчого акта вимогам 

Регламенту. Такі законопроєкти можуть бути повернуті суб’єкту 

законодавчої ініціативи без внесення до порядку денного сесії. 

Однак, зареєстрований та внесений до порядку денного сесії 

законопроєкт при підготовці до першого читання обов’язково направляється 

для проведення наукової експертизи, а при підготовці до всіх наступних 

читань – для проведення юридичної експертизи та редакційного 

опрацювання у відповідні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради. 
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Остаточну юридичну експертизу і редакційне опрацювання здійснюють після 

прийняття акта Верховної Ради загалом. 

До законопроєкту можуть бути внесені правки та пропозиції під час 

обговорення до кожного з читань. «Президент України може застосувати 

право вето щодо прийнятого Верховною Радою закону, наслідком цього 

є скасування результатів голосування за закон у цілому і відкриття 

процедури його повторного розгляду у Верховній Раді» [148]. 

З наведеного зрозуміло, що проєкт законодавчого акта під час його 

прийняття підлягає численним експертизам, на підставі яких вирішують 

питання щодо включення проєкту до порядку денного сесії, до законопроєкту 

можуть бути внесені правки та пропозиції під час обговорення до кожного 

з читань, а Президент України може застосувати право вето щодо закону, 

прийнятого Верховною Радою. 

Отже, процедура прийняття законодавчого акта є достатньо 

громіздкою. Проте суттєвий вплив на прийняття проєкту закону та 

виправлення його недоліків має лише Президент України, який наділений 

правом вето. Але і вето Президента України може бути подолано депутатами 

Верховної Ради України. 

Уважаємо, для порівняння якості виготовлення певного продукту, 

доцільно було б звернутися до положень природничих наук, наприклад 

фізико-математичних. 

Для забезпечення якості виготовлення будь-якого програмного 

забезпечення науково обґрунтовано та впроваджено його тестування – 

порядок вчинення упорядкованих дій з метою забезпечення виготовлення 

якісного програмного забезпечення. 

Основними етапами життєвого циклу тестування програмного 

забезпечення є такі: аналіз вимог (вивчення вимог до програмного 

забезпечення з метою визначення вимог до тестування); планування 

(підготовка плану та стратегії тестування, підбір тестових інструментів, 

оцінка результатів, планування затрат ресурсів, розподіл ролей і обов’язків, 
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оцінка зусиль); розробка тестів (створення, перевірка і доопрацювання тестів 

та тестових даних); визначення тестового середовища (визначають апаратні 

та програмні умови, за яких тестується продукт); виконання тестів 

(тестувальники виконують тести на основі плану тестування і підготовлених 

тестів, документування тестування та виявлених помилок, повідомлення 

розробників програми про виявлені помилки для виправлення та запуск тесту 

заново після виправлення, перевірка виправлення); завершення життєвого 

циклу тестування (обговорення та аналіз циклу тестування, покращення 

стратегії тестування на майбутнє, підготовка звіту про завершення 

тестування, аналіз результатів тестування). 

Особливістю такого тестування програмного забезпечення є те, що 

тестувальник може повертати на доопрацювання програмне забезпечення 

з будь-якої стадії його створення (починаючи від формування вимог та 

проєктування і аж до експлуатації продукту та його супроводу) безмежну 

кількість разів, доки дефект не буде виправлений, при цьому встановлюючи 

пріоритет виправлення недоліків та серйозність такого дефекту. Перевіряє 

виправлення недоліку знову ж таки тестувальник. 

Отже, усунення правових аномалій залежить від якісного, вчасно 

прийнятого, законодавчого акта. Удосконалення законодавчого акта – шлях 

до досконалості адміністративного судочинства. Необхідно прийняти 

спеціальний законодавчий акт, який би регламентував питання законо-

давчої техніки. 

Окремі науково обґрунтовані в сфері фізико-математичних наук 

положення щодо створення програмного забезпечення можна використати  

й до процедури прийняття законодавчого чи будь-якого іншого 

нормативного акта. Перспективним напрямом дослідження можна 

запропонувати створення інституту тестування проєкту законодавчого 

(нормативного) акта та наділення спеціальних незалежних суб’єктів 

(тестувальників) широкими повноваженнями щодо подання обов’язкових до 

врахування пропозицій. 
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Окрім юридичних фактів, правові аномалії можуть відображатися 

у будь-якій частині правової системи, в джерелах та принципах права, актах 

судової правотворчості, у юридичній діяльності, юридичній практиці. 

Можуть проявлятися також у відхиленні від чинних норм, неповному 

правовому регулюванні, текстових та змістовних помилках в законодавчому 

акті, судових помилках, свавільному тлумаченні Конституції України, 

нехтуванні принципами права, суперечностях між нормами права 

й реальними суспільними відносинами тощо. 

У юридичній літературі думки вчених різняться щодо розуміння 

терміна та різновидів «правових аномалій». 

Під правовими аномаліями розуміють дефекти, викривлення, 

деформації, недоліки, перепони та інші відхилення від норми, від певної 

закономірності, від усталеного розвитку суспільних відносин, відступ або 

ухилення від правила, відхилення елементів правовідносин, будь-які 

соціальні відхилення, наприклад правопорушення, ненормальність, 

неправильність, юридичні конфлікти (колізії норм та колізії нормативно-

правових актів), відхилення від нормального розвитку правових відносин, 

дефекти юридичних фактів та фактичних складів, прогалини в праві (норма 

права неправильно сконструйована за змістом, має неповну структуру, 

виходить за межі певного інституту або галузі права, не узгоджується 

з іншими нормами в певній сфері, неповнота чи відсутність правових норм, 

загальне закріплення певних правил поведінки у законі «у спосіб визначений 

Кабінетом Міністрів України», а їх підзаконне урегулювання 

неприйняте) тощо. 

Чувакова Г.М. до виду юридичних дефектів відносить і неповноту 

правового регулювання певної сфери суспільних відносин, які, наприклад, 

отримали загальне закріплення в законі, а їх підзаконне «продовження» 

упродовж тривалого періоду не розроблене та неприйняте. «Через це і норма 

закону стає нечинною, адже відсутній/невизначений механізм її дії. А коли 

наявність такого «продовження» є вимогою чинного щодо країни 
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міжнародного договору та має впорядкувати діяльність не лише 

національних, а й іноземних суб’єктів, то така аномалія чинить негативний 

вплив на імідж країни в міжнародному співтоваристві та може стати 

причиною незалучення іноземних інвестицій і гальмування подальшого 

економічного розвитку» [416, с. 64]. 

Отже, правові аномалії – це дефекти, викривлення, деформації, 

недоліки, перепони та інші відхилення від норми, від певної закономірності, 

від усталеного розвитку суспільних відносин, відступ або ухилення від 

правила, відхилення елементів правовідносин, юридичні конфлікти (колізії 

норм та колізії нормативно-правових актів), дефекти юридичних фактів та 

фактичних складів, прогалини в праві тощо. 

Основними причинами появи правових аномалій є неврахування чи 

врахування не повною мірою специфіки суспільних відносин, недосконалість 

правового регулювання, взаємодія між органами державної влади, рівень 

кваліфікації правотворчого чи правозастосовного органу, неповнота 

правових норм чи їх відсутність. Створенню правових норм передує 

комплекс дій, пов’язаних з проведенням численних експертиз проєкту 

нормативно-правового акта, зокрема й наукової, виявлення реальної потреби 

прийняття певної норми права, зміни правового регулювання суспільних 

відносин, вивчення суспільної думки, врахування пропозицій та зауважень 

суб’єктів законодавчої ініціативи, а також інших інституцій, зокрема 

громадських організацій, учених та практиків, тощо. Економічні, соціальні, 

ідеологічні та політичні фактори також мають певний вплив на необхідність 

прийняття нормативного акта. Тому вказані дії та обставин можна цілком 

віднести до причин появи правових аномалій. 

Правова аномалія може виникати з об’єктивних причин: виникає як 

явище закономірне, характерне будь-якій правовій системі. Наприклад, 

прогалини в праві виникають внаслідок стрімкого розвитку суспільних 

відносин. Прикладом суб’єктивних причин виникнення правових аномалій 
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може слугувати недосконалість законодавчої техніки суб’єкта 

нормотворення. 

До правових аномалій, окрім дефектів юридичних фактів, також 

відносять й прогалини в праві та колізії. 

Прогалина у праві – це повна або часткова відсутність законодавчої 

регламентації певних суспільних відносин, що потребують правового 

регулювання. Прогалини в законодавстві традиційно розглядають правовою 

наукою як один із найпоширеніших видів дефектів права. Наявність 

прогалин нівелює внутрішню узгодженість системи права і, як результат, 

призводить до збоїв у правовому регулюванні. Тому ефективність останнього 

залежить насамперед «від зведення прогалин як одного з дефектів 

законодавства до мінімального рівня, від того, наскільки оперативно вони 

можуть бути подолані в процесі реалізації норм права» [261, с. 4]. 

Прогалин у праві можуть виражатися в неохоплені правовими нормами 

життєві ситуації, після опублікування нормативного акта виникли суспільні 

відносини, які ним не регулюються, прийняті відсильні норми до іншого 

акта, який не ухвалений, суперечність правових норм, відсутність правової 

норми тощо. 

Узагальнюючи наявні види прогалин, С.В. Завальнюк пропонує їх 

класифікувати за такими критеріями: залежно від погляду на необхідність 

врегулювання правовідносин розрізняють уявні (несправжні, тобто 

прогалини поза законом) і реальні (справжні, тобто в законі) прогалини; 

залежно від ступеня урегульованості правовідносин виокремлюють повні 

і неповні прогалини; залежно від моменту прийняття нормативно-правового 

акта прогалини поділяють на первинні і вторинні; залежно від причин 

виникнення прогалини можуть бути формальними (суб’єктивними, 

технічними) і матеріальними (об’єктивними, законодавчими); залежно від 

способу усунення прогалини розмежовують на законодавчі і технічні. Також 

є прогалини, які не поділені на класи, але виділені в окремі види, оскільки 

вони мають специфічні ознаки, притаманні саме цьому виду. Саме «такі 



266 

прогалини називають «колізійними прогалинами», або «кваліфікований 

дефект», оскільки вони утворюють нормативний вакуум в акті законодавства 

та зумовлюють неповноту нормативно-правового акта. З’ясування 

вищенаведених класифікацій та видів прогалин дає можливість зрозуміти 

природу їх виникнення та надати наукове підґрунтя для визначення, 

дослідження та створення умов для розвитку практики застосування способів 

їх подолання» [139, с. 15]. 

Розкрити зміст зазначених прогалин можна в такий спосіб. Наприклад, 

уявні прогалини передбачають, що суспільні відносини можуть бути 

врегульовані нормами моралі, реальні – відсутність норми права, яка б 

врегульовувала певні суспільні відносини; повні – коли норми повністю не 

врегульовують суспільні відносини та неповні – норми врегульовують 

суспільні відносини лише частково; первинні – з часу прийняття нормативно-

правового акта виникають прогалини, вторинні – виникнення нових 

суспільних відносин, які потребують правової регламентації; формальні або 

суб’єктивні, або ж інколи їх називають технічні прогалини – недотримання 

правил законодавчої техніки, об’єктивні або матеріальні прогалини – 

неповнота або відсутність норм права; колізійні прогалини – суперечність 

норм права чи законодавства; кваліфіковані прогалини – певна вада в законі, 

яка може бути скоригована лише в процесі законодавчої діяльності. 

Для усунення прогалин в законодавстві використовуються такі 

способи: «усунення і подолання» [423, с. 25]. Усунення відбувається через 

нормотворчу діяльність шляхом внесення змін і доповнень у закони, видання 

нових, досконаліших юридичних актів чи створення юридичного прецеденту, 

або укладання нормативного договору. Подолання здійснюється в процесі 

правозастосовної діяльності за допомогою аналогії закону й аналогії права, 

а також субсидіарного застосування права [348, с. 428]. 

Субсидіарне застосування – це застосуванням до певних відносин 

норми права, яка регулює подібні за суттєвими ознаками відносини 

в суміжних галузях. 
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Зауважимо, що відповідно до ч. 6 ст. 7 Кодексу адміністративного 

судочинства України, у разі відсутності закону, що регулює відповідні 

правовідносини, суд застосовує закон, який регулює подібні правовідносини 

(аналогія закону), а за відсутності такого закону суд опирається на 

конституційні принципи і загальні засади права (аналогія права). Аналогію 

закону та аналогію права не застосовують для визначення підстав, меж 

повноважень та способу дій органів державної влади та місцевого 

самоврядування [185]. 

Уважаємо основними способами подолання прогалин є аналогія права 

та закону. 

Колізія – це «стан і дія кількох правових актів чи їх норм здебільшого 

нормативного характеру, що прийняті одним або різними суб’єктами 

правотворчості, які спрямовані на регулювання одних і тих самих суспільних 

відносин, а застосування кожного з них окремо дає різний, зокрема 

протилежний, результат. Колізійні правові акти і норми є контроверзними, бо 

впливають за результатами їх регулятивної дії на суспільні 

відносини» [246, с. 20] 

Колізія у праві – це розбіжності (суперечності) між нормами права, які 

закріплені в законодавстві та регулюють однорідні правовідносини. Для них 

характерні помилки в тексті нормативно-правового акта, недосконалість 

законів тощо. 

Неузгодженість між кількома нормативно-правовими актами, їхнє 

протиріччя між собою, а також суперечність між двома чи більше формально 

чинними правовими нормами, прийнятими з одного й того самого питання, 

в теорії права прийнято називати як «колізія норм права» [434]. 

Поняття «колізія» в праві використовують в широкому й вузькому 

розумінні. 

На думку О.Ф. Скакун, юридична колізія – це узагальнений термін, в 

якому визначені певні розбіжності всередині юридичної системи та певні 

формальні суперечності, які передбачають наявність перешкод злагодженому 
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її функціонуванню. Під юридичними колізіями розуміють розбіжність або 

суперечність між окремими нормативно-правовими актами, які 

врегульовують певний вид суспільних відносин, а також певні суперечності 

в правозастосуванні та реалізації уповноваженими субʼєктами та посадовими 

особами їхніх повноважень [348, с. 424]. 

Отже, у межах широкого розуміння колізій відносять колізії між 

нормативними актами чи нормами, в  правотворчості, правозасто-

суванні тощо. 

Поняття юридичної колізії у вузькому значенні більш доцільне щодо 

використання в практичній юридичній діяльності. «Юридична колізія» 

у більш вузькому розумінні – розбіжності «змісту двох або більше чинних 

законодавчих актів, прийнятих з одного й того ж питання» [425, с. 6]. 

Розкривши поняття юридичної колізії, як у широкому, так і вузькому 

розуміннях, можна виділити основні її ознаки: «суперечки» або 

«розбіжності» виникають всередині правової системи; може відбуватися 

«зіткнення» двох тотожних юридичних норм; юридичні колізії вирішуються 

шляхом усунення суперечностей між нормами права. Для окреслення 

формальних суперечностей у великій мірі використовують терміни колізія 

в праві» або «юридична колізія». До них належать, зокрема, колізії між 

різними нормами права й актами тлумачення, лише між актами тлумачення, 

а також між законодавством. У юридичній науці розділяють дві концепції 

розуміння юридичної колізії: між нормативно-правовими актами та між 

нормами права Т.В. Шевченко схиляється до визначення юридичної колізії 

між нормами права [424, с. 15]. 

Колізії можна поділити за юридичною силою правових актів (колізії 

між конституційними й звичайними законами, колізії між законом 

і кодексом, між галузевими законами тощо); за дією нормативно-правових 

актів у часі (колізії між старим і новим законом з одного й того самого 

предмета); за місцем в правову регулюванні (колізії між загальними та 

спеціальними нормами); залежно від форми державного устрою (колізії між 
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нормами загальнодержавними й локальними). Крім того, «можливою 

є класифікація за суб’єктивними й об’єктивними факторами, по 

«горизонталі» й «вертикалі», залежно від повноважень органів, якості 

нормативно-правового акта тощо» [245, с. 46]. 

Певний інтерес для цього дослідження становлять погляди 

Г.М. Чувагової, яка вважає, що колізії у законодавстві можуть розглядатися 

як аномалії права, проте важливо наголосити, що лише деякі види колізій 

у законодавстві, на її думку, є аномаліями права. Так, темпоральні (часові, 

тобто видання в різний час з одного і того самого питання двох чи більше 

норм права) та ієрархічні (це колізії, що виникають через регулювання одних 

фактичних обставин нормами, які знаходяться на різному рівні в ієрархічній 

структурі законодавства) колізії можна віднести не до аномалій права, а до 

порушень логіко-структурної побудови системи законодавства. Одночасну 

чинність приписів рівної юридичної сили дослідниця відносить до правових 

аномалій [415, с. 53]. 

Правові колізії також знаходять відображення і в судовій практиці. Так, 

у справі № 9901/72/19 позивач оскаржував до Верховного Суду рішення про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби. 

Ухвалюючи рішення, суд зробив висновок, що відповідачем процедура 

ухвалення оскаржуваного рішення дотримана, а наявність спору у цій справі 

викликана, зокрема, колізією правових норм Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» та Закону України «Про державну службу». 

За загальним правилом, норми права мають забезпечувати однозначні 

орієнтири правомірності поведінки як суб’єктів приватного, так і публічного 

права, а також не повинні суперечити одна одній та мають взаємно 

узгоджуватись. 

Крім того, негативним явищем є наявність протиріч між нормами 

права. Юридичною практикою вироблено декілька підходів до розв’язання 

протиріччя у застосуванні конкурентних між собою норм, основними з яких  
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є використання змістовного та темпорального (часового) способу 

подолання колізій. 

Відповідно до ч. 1. ст. 58 Конституції України закони та інші 

нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли 

вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. 

Це конституційне положення свідчить про те, що за загальним 

правилом норма права діє щодо відносин, які виникли після набрання 

чинності цією нормою, а тому до певних юридичних фактів застосовують той 

закон (інший нормативно-правовий акт), під час дії якого вони настали. 

Позицію щодо незворотності дії в часі законів та інших нормативно-

правових актів неодноразово висловлював Конституційний Суд України. 

Наприклад, згідно з висновками щодо тлумачення змісту статті 58 

Конституції України, викладеними у рішеннях Конституційного Суду 

України від 13.05.1997 № 1-зп, від 09.02.1999 № 1-рп/99, від 05.04.2001  

№ 3-рп/2001, від 13.03.2012 № 6-рп/2012, закони та інші нормативно-правові 

акти поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття 

законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності; дію 

нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається 

з моменту набрання цим актом чинності і припиняється із втратою ним 

чинності, тобто до певного юридичного факту застосовують той закон або 

інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або вже були; 

дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на 

правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим 

законом або іншим нормативно-правовим актом. 

Єдиним винятком з цього правила, закріпленого в частині 1 статті 58 

Конституції України, є випадки, коли закони та інші нормативно-правові 

акти пом’якшують або скасовують відповідальність особи. 

Змістовні колізії – це колізії, що виникають як частковий збіг обсягів 

регулювання правовідносин різними нормами права, обумовлені специфікою 
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суспільних відносин та пов’язані з поділом норм права на загальні, 

спеціальні та виняткові. 

За наявності розбіжностей загальних і спеціальних (виняткових) норм 

необхідно керуватися принципом Lex specialis (лат. – спеціальний закон, 

спеціальна норма), відповідно до якого при розбіжності загального 

і спеціального закону діє спеціальний закон, а також принципом Lex specialis 

derogat generali, суть якого полягає в тому, що спеціальна норма має перевагу 

над загальною. 

Якщо норми нормативних актів рівної юридичної сили містять різні 

моделі правового регулювання, перевагу при застосуванні варто надавати тій 

нормі, яка регулює вужче коло суспільних відносин, тобто є спеціальною. 

Саме такий підхід застосував Верховний Суд у постанові від 29.01.2019 

у справі № 807/257/14. Крім того, про перевагу норм Lex specialis над іншими 

загальними нормами зазначає у своїх рішеннях і Європейський суд з прав 

людини (пункт 69 рішення у справі «Ніколова проти Болгарії» № 7888/03, 

пункт 15 рішення у справі «Баранкевич проти Росії» № 10519/03 тощо). 

Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 18.06.2020 

№ 5-р(II)/2020 принцип верховенства права (правовладдя) вимагає 

суддівської дії в ситуаціях, коли співіснують суперечливі норми одного 

ієрархічного рівня. У таких ситуаціях до судів різних видів юрисдикції 

висунуто вимогу застосовувати класичні для юридичної практики формули 

(принципи): «закон пізніший має перевагу над давнішим»; «закон 

спеціальний має перевагу над загальним»; «закон загальний пізніший не має 

переваги над спеціальним давнішим». Якщо суд з тих чи інших причин не 

застосовує таких формул (принципів) за наявності певних обставин, що 

вимагають від нього такого застосування, то принцип верховенства права 

може бути визнаний порушеним. 

Тому, зважаючи на встановлені в цій справі обставини, а також на те, 

що Закон України «Про судоустрій і статус суддів» був прийнятий пізніше 

(02 червня 2016 року), ніж Закон України «Про державну службу» (10 грудня 
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2015 року), колегія суддів зробила висновок, що у спірних правовідносинах 

підлягають застосуванню положення Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів», який був спеціально прийнятий парламентом з метою 

визначення організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні. 

З огляду на вищевикладене, положення щодо порядку призначення на 

адмінпосади встановлені у пункті 35 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», є спеціальною 

нормою права, яка підлягає застосуванню у спірних правовідносинах [329]. 

Під способами вирішення юридичних колізій розуміють конкретні 

прийоми, засоби, механізми, процедури їх усунення. Залежно від характеру 

колізії застосовують той чи той метод, використовують ту чи ту форму, 

обирають той чи той шлях зняття протиріччя або виходу з правового 

глухого кута. 

Основними способами подолання юридичних колізій є: тлумачення 

уповноваженим суб’єктом, зазвичай судом, у тому числі й Конституційним 

Судом України, скасування, внесення змін та прийняття нового 

нормативного акта. 

Основними способами подолання прогалин є аналогія права та закону, 

колізій – тлумачення норм права уповноваженим на правозастосування 

суб’єктом, а також внесення змін до нормативного акта. 

Варто підкреслити, що кодексом України про адміністративні 

правопорушення регламентована процедура притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб у випадку фіксації правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху в автоматичному режимі. Оскільки постанови в таких 

справах оскаржуються до адміністративного суду, дослідження зазначеного 

питання є доцільним. 

При погодженні з метою відновлення автоматичної фіксації порушень 

правил дорожнього руху виникають сумніви щодо юридичної 

обґрунтованості процедури притягнення до адміністративної 

відповідальності в запропонований спосіб власників транспортних засобів. 
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Наприклад, згідно з оновленою редакцією ч. 5 ст. 279–1 КУпАП постанова 

про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксоване в автоматичному 

режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування 

транспортних засобів, що зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), 

може бути винесена без участі особи, яка притягнена до адміністративної 

відповідальності. Також зауважимо, що зі змісту Інструкції з оформлення 

поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, що зафіксовані в автоматичному 

режимі, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України 

13 січня 2020 року № 13 [165], розуміємо, що розгляд справ про 

адміністративні правопорушення здійснює уповноважений поліцейський 

шляхом опрацювання інформаційних файлів та метаданих до них за 

результатами автоматичної фіксації подій з ознаками адміністративного 

правопорушення, отриманих в електронному вигляді із системи фіксації 

адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху в автоматичному режимі. 

Уповноважений поліцейський установлює фізичну особу або керівника 

юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб або особу, яка 

виконує повноваження керівника такої юридичної особи (далі – 

відповідальна особа), належного користувача транспортного засобу, або 

особу, яка ввезла на територію України транспортний засіб, зареєстрований 

за її межами. 

При опрацюванні уповноваженим поліцейським матеріалів 

автоматичної фіксації та встановлення факту учинення адміністративного 

правопорушення, розгляд якого віднесено до компетенції Національної 

поліції, цей уповноважений поліцейський виносить сформовану Системою 

в автоматизованому режимі адміністративну постанову без складання 

протоколу про адміністративне правопорушення. 
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Адміністративну постанову виносять стосовно відповідальної особи, 

а в разі фіксації адміністративного правопорушення, учиненого на 

транспортному засобі, зареєстрованому за межами України, і такий 

транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній 

реєстрації в Україні, – стосовно особи, яка ввезла такий транспортний засіб 

на територію України. 

Відповідно до законодавчих положень, відповідальна особа або особа, 

яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від 

відповідальності за адміністративне правопорушення, якщо протягом 

20 календарних днів із дня вчинення відповідного правопорушення або з дня 

набрання адміністративною постановою законної сили: 1) ця особа надала 

документ, який підтверджує, що до моменту вчинення правопорушення 

транспортний засіб вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших 

осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних 

знаків, що належать її транспортному засобу; 2) на момент вчинення 

зазначеного правопорушення, особа, яка керувала транспортним засобом 

звернулася особисто до уповноваженого розглядати справи про 

адміністративні правопорушення органу із заявою про визнання зазначеного 

факту адміністративного правопорушення та надання згоди щодо 

притягнення її до адміністративної відповідальності, а також надала 

відповідний документ про сплату штрафу (ч. 1 ст. 279–3 КУпАП). 

У разі відповідності заяви встановленим вимогам та підтвердження 

сплати заявником штрафу, визначеного відповідною адміністративною 

постановою, уповноважений поліцейський з використанням засобів Системи 

вносить до цієї постанови зміни щодо визначення суб’єктом правопорушення 

особи, яка фактично керувала транспортним засобом у момент учинення 

адміністративного правопорушення. 

Отже, з наведеного розуміємо, що чинне законодавство передбачає 

спрощену процедуру накладення адміністративного стягнення не на особу, 

яка вчинила правопорушення, а на власника транспортного засобу без 
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складання протоколу про адміністративне правопорушення. Лише після 

винесення постанови про адміністративне правопорушення у результаті 

певних нормативно визначених дій в постанову про адміністративне 

правопорушення можуть бути внесені зміни. Тобто, спочатку особа, яка 

могла не вчиняти адміністративне правопорушення, підлягає 

адміністративній відповідальності, і лише після цього за певних (не завжди 

залежних від неї) умов вона може бути звільнена від адміністративної 

відповідальності (у постанову вносять зміни щодо суб’єкта 

правопорушення). Крім того, навіть якщо особа доведе, що вона не вчиняла 

адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, 

цього буде недостатньо для визнання її невинною у вчиненні 

адміністративного правопорушення, адже необхідним є звернення до 

уповноваженого органу іншої особи, яка вчинила правопорушення, та 

підтвердження сплати нею штрафу. Отже, у цьому випадку спостерігаємо 

наявність дефектного фактичного складу (юридичного факту), який може 

призвести до дефектних правовідносин, наявна колізія норм права. 

Наприклад, згідно з Конституцією України однією з конституційних 

гарантій прав і свобод людини і громадянина є недопущення їх скасування 

чи звуження їх змісту та обсягу при прийнятті нових законів або внесенні 

змін до чинних законів (ч. 2 ст. 22). Зважаючи на це, надавши 

уповноваженому органу права притягати осіб до адміністративної 

відповідальності за відсутності в їх діях складу правопорушення та 

скасувавши низку законодавчо передбачених прав, законодавець допустив 

звуження змісту та обсягу прав і свобод, що суперечить ч. 2 ст. 22 

Конституції України та п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП України згідно з яким 

провадження в справі про правопорушення не може бути розпочато,  

а розпочате підлягає закриттю за відсутністю події і складу 

адміністративного правопорушення. 

Додатково зазначимо, що відповідно до ст. 61 Конституції України 

юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Тобто 
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юридичну відповідальність, на відміну від інших видів відповідальності, 

(громадської, моральної, сімейної) застосовують лише до тих, хто вчинив 

правопорушення. Згідно із ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням 

(проступком) визнають лише протиправну, винну (умисну або необережну) 

дію чи бездіяльність. Однак, всупереч цьому, у випадку фіксації 

правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху засобами фото- 

і кінозйомки, відеозапису адміністративне стягнення накладається на 

власників (відповідальну особу) транспортних засобів, а не на суб’єктів 

вчинення правопорушення. 

Також звертаємо увагу на те, що норми, які регулюють процедуру 

притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації засобами, які 

працюють в автоматичному режимі передбачають, що у таких випадках 

протокол про адміністративне правопорушення не складають, а постанову 

у справі про адміністративне правопорушення виносять без участі особи, яку 

притягають до адміністративної відповідальності (ч. 2, ч. 7 ст. 258 КУпАП). 

Однак, таке положення порушує принцип правової визначеності, оскільки 

суперечить вимогам щодо необхідності врахування характеру вчиненого 

правопорушення, особи порушника, ступеня його вини, майнового стану, 

обставин, що пом’якшують і обтяжують відповідальність. В кінцевому 

результаті це зумовлює недотримання вимог щодо своєчасного, всебічного, 

повного і об’єктивного з’ясування обставин кожної справи. 

Для підтвердження нашої думки також наводимо зміст постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами 

України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні 

правопорушення на транспорті», яка звертає увагу на неприпустимості 

спрощеного підходу до судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення на транспорті та ігнорування прав осіб, яких притягають до 
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відповідальності, потерпілих, їх законних представників і захисників, та 

необхідності з’ясування всі обставини справи. 

За загальним правилом, ухвалюючи судові рішення у справах про 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил 

у сфері безпеки дорожнього руху, національні суди опираються на 

прецедентну практику ЄСПЛ у цій сфері. Класичними у цьому розумінні  

є правові позиції цього суду сформульовані у рішеннях у справах 

«Malofeyeva v. Russia» та «Karelin v. Russia», у яких зазначено, що 

«… у випадку, коли зазначена в протоколі про адміністративне 

правопорушення фабула адміністративного проступку не відображає всіх 

істотних ознак цього складу, суд не має права самостійно коректувати її, 

а також не може самостійно відшукувати докази на користь обвинувачення, 

оскільки це становитиме порушення права на захист та принципу 

рівноправності сторін процесу» [381]. 

Отже, нормативно – правове регулювання порядку розгляду справ про 

адміністративні правопорушення на транспорті в разі їх фіксації 

в автоматичному режимі характеризуються колізійністю, правовою 

невизначеністю та заплутаністю, що передбачає звуження змісту та обсягу 

конституційних прав і свобод людини та громадянина і негативно 

позначається на їх дотриманні. Зокрема порушується принцип 

індивідуалізації покарання, не дотримуються норми про своєчасне, всебічне, 

повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, відкритий розгляд 

справи тощо. Надання права компетентному органу виносити постанову про 

адміністративне правопорушення на автомобільному транспорті, зафіксоване 

в автоматичному режимі, без участі особи, яку притягають до 

адміністративної відповідальності, обмежує безумовне право такої особи на 

правову допомогу. 

Підкреслимо, що дефект юридичного факту в адміністративному 

судочинстві – це такий його стан, ознака, особливість, що не відповідає нормі 

права, яка регулює певний вид правовідносин у сфері судового 
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адміністративного процесу, а також зумовлює наявність обставин, які 

перешкоджають виконанню завдань адміністративного судочинства, 

якісному та оперативному розгляду справи, настанню очікуваних 

прогнозованих правовідносин. 

Дефектність фактичного складу в адміністративному судочинстві – 

наявність дефектного юридичного факту чи іншого елемента фактичного 

складу або ж їх відсутність, що не відповідає нормі права, яка регулює 

певний вид правовідносин у сфері судового адміністративного процесу, 

а також перешкоджає виконанню завдань адміністративного судочинства, 

якісному та оперативному розгляду справи, настанню очікуваних 

прогнозованих правовідносин. 

Класифікацію дефектів юридичних фактів можна спробувати здійснити 

за підставою регулятивної спрямованості норми права: на матеріальні, 

процесуальні та матеріально-процесуальні. Під матеріальними дефектами 

юридичних фактів можна розуміти певні дефекти, які виникли та існують 

у сфері матеріальних правовідносин і створюють перешкоди в настанні 

матеріальних правових наслідків, під процесуальними дефектами – ті, які 

існують у сфері процесуальних правовідносин і відповідно перешкоджають 

настанню процесуальних правових наслідків, під матеріально-

процесуальними дефектами – ті дефекти, які виникли та існують у сфері 

матеріальних і процесуальних правовідносин та перешкоджають настанню 

одночасно матеріальних і процесуальних правових наслідків. Прикладом 

матеріально-процесуального дефекту юридичного факту є скасоване чи 

змінене судове рішення. 

Математично юридико-фактичну дефектність в адміністративному 

судочинстві можна зобразити так: 

ЮФ (+-) + ФП (+-) + НП (+-) = Пв (+-), 

де ЮФ – це юридичний факт, із знаком мінус – це дефектний 

юридичний факт; ФП – фактичні передумови, із знаком мінус – це дефектні 

фактичні передумови; НП – це норма права, із знаком мінус – це дефектні 
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норми права; Пв – це правовідносини, із знаком мінус – це дефектні 

правовідносини, тобто такі, що не настали, або настали лише частково. 

Юридико-фактичну дефектність в адміністративному судочинстві 

можна відобразити також такою формулою: u = f (x, y, z), де вектор  

x = (х1, … , xm) – юридичні факти, вектор y = (y1, … , yn) – фактичні 

передумови, вектор z = (z1, … , zk) – норми права, u – правовідносини,  

f – функціональна залежність. 

Функція (функціональна залежність) – це правило, яке кожному набору 

векторів x, y, z увідповіднює єдине значення u. У нашому випадку функція f 

діє так, що u може набувати тільки двох значень: u – недефектне в тому 

випадку, коли всі х1, … , xm, y1, … , yn, z1, … , zk – недефектні,  

u – дефектне, якщо хоча б одна з цих m + n +k величин – дефектне. 

Такі формули дозволяють наочно продемонструвати модель 

формування правовідносин, наслідки дефектності юридичних фактів, така 

модель стане у пригоді для удосконалення правовідносин, з її допомогою 

можна уникати дефектних юридико-фактичних правових ситуацій у сфері 

судового адміністративного процесу, а отже збільшити рівень захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 

публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших 

суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом 

справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністра-

тивних справ. 

Правові аномалії – це дефекти, викривлення, деформації, недоліки, 

перепони та інші відхилення від норми, від певної закономірності, від 

усталеного розвитку суспільних відносин, відступ або ухилення від правила, 

відхилення елементів правовідносин, юридичні конфлікти (колізії норм та 

колізії нормативно-правових актів), дефекти юридичних фактів та фактичних 

складів, прогалини в праві тощо. 
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Основними причинами появи правових аномалій є неврахування чи 

врахування не повною мірою специфіки суспільних відносин, недосконалість 

правового регулювання, взаємодія між органами державної влади, рівень 

кваліфікації правотворчого чи правозастосовного органу, неповнота 

правових норм чи їх відсутність. Створенню правових норм передує 

комплекс дій, пов’язаних з проведенням численних експертиз проєкту 

нормативно-правового акта, в тому числі й наукової, виявлення реальної 

потреби прийняття певної норми права, зміни правового регулювання 

суспільних відносин, вивчення суспільної думки, врахування пропозицій та 

зауважень суб’єктів законодавчої ініціативи, а також інших інституцій, 

зокрема громадських організацій, учених та практиків, тощо. Економічні, 

соціальні, ідеологічні та політичні фактори також мають певний вплив на 

необхідність прийняття нормативного акта. Тому вказані дії та обставин 

можна цілком віднести до причин появи правових аномалій. 

Правова аномалія може виникати з об’єктивних причин: виникає як 

явище закономірне, характерне будь-якій правовій системі. Наприклад, 

прогалини в праві виникають внаслідок стрімкого розвитку суспільних 

відносин. Прикладом суб’єктивних причин виникнення правових аномалій 

може бути недосконалість законодавчої техніки суб’єкта нормотворення. 

Основними способами подолання прогалин є аналогія права та закону, 

колізій – тлумачення норм права уповноваженим на правозастосування 

суб’єктом, а також внесення змін до нормативного акта. 

Основними способами подолання дефектності юридичних фактів 

є вчасно прийнятий якісний законодавчий акт з чітко регламентованою 

моделлю поведінки учасників правовідносин, прийняття спеціального 

законодавчого акта, який би регламентував питання законодавчої техніки, 

високий рівень правової культури суб’єктів правовідносин, їх зацікавленість 

в дотриманні норм права, високий рівень кваліфікації правотворчого чи 

правозастосовного органу. 
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Усунення правових аномалій залежить від якісного вчасно прийнятого 

законодавчого акта. Удосконалення законодавчого акта – шлях до 

досконалості адміністративного судочинства. Необхідно прийняти 

спеціальний законодавчий акт, який би регламентував питання законодав-

чої техніки. 

Окремі науково обґрунтовані в сфері фізико-математичних наук 

положення щодо створення програмного забезпечення можна використати 

й до процедури прийняття законодавчого чи будь-якого іншого 

нормативного акта. Перспективним напрямом дослідження уважаємо 

створення інституту тестування проєкту законодавчого (нормативного) акта 

та наділення спеціальних незалежних суб’єктів (тестувальників) широкими 

повноваженнями щодо подання обов’язкових до врахування пропозицій. 

 

5.2. Дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного 

складу під час провадження в суді першої інстанції 

 

Як відомо, фактичний склад передбачає, окрім юридичних фактів, інші 

ознаки, властивості, передумови. Відсутність такої ознаки, властивості, 

передумови також є результатом його дефектності. 

«Властивості і ознаки такої процесуальної дії як пред’явлення позову, 

яким норма процесуального права надає значення (стосовно правової моделі 

цієї дії), самі собою не є самостійними» [60, с. 83] процесуальними фактами. 

Відповідність (невідповідність) вимогам до форми і змісту, оплата 

державним митом, підвідомчості, підсудності – це ті елементи, що входять до 

складу процесуального факту (тут – пред’явлення позову), залежно від яких 

цей факт зумовлює ті чи ті процедурні наслідки. Тобто склад аналізованого 

процесуального факту, крім власне реальної дії, охоплює і згадані елементи. 

Склад процесуального факту є процесуальною дією в єдності з його 

ознаками, властивостями, якостями, характеристиками або їх сукупністю, 

вимога до яких випливає із норми процесуального права, яке залежно від їх 
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наявності передбачає ті чи ті процедурні наслідки. Отже, склад 

процесуального факту – це самостійна правова категорія. Вона охоплює як 

реальні дії учасників судового процесу, так і їх ознаки, властивості, якості та 

умови, вимоги, встановлені нормою процесуального права. Під дефектністю 

процесуального факту потрібно розуміти відсутність якої-небудь ознаки, 

властивості, характеристики у складі процесуальної дії особи, яка бере участь 

у справі, або незаборонена невідповідність вимогам процесуального права. 

Дефектність процесуального факту не унеможливлює створення ним 

процедурних наслідків, але ці наслідки можуть бути (і бувають) іншими, ніж 

ті, з метою яких вчинялись [331]. 

Для того, щоб попереджувати дефектність фактичного складу, 

необхідно детально вивчити дефекти юридичних фактів та інших елемен-

тів складу. 

Розглянемо детальніше дефекти юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу адміністративного судочинства України. Їх можна 

поділити на такі окремі групи: 

1. Дефекти, пов’язані з недотриманням форми та змісту позовної заяви. 

Наприклад, Кодекс адміністративного судочинства України 

регламаентує нормативні вимоги до позовної заяви. Так, у позовній заяві має 

бути зазначено: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається 

заява; 2) найменування та/чи прізвище, ім’я та по батькові – для фізичних 

осіб – сторін та інших учасників справи, їх місце проживання чи перебування 

(для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); 

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ; реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або номер і серія паспорта для фізичних 

осіб – громадян України, якщо ідентифікаційний код відсутній (якщо такі 

відомості відомі позивачу), а також номери засобів зв’язку, електронна 

адреса або адреса електронної пошти; поштовий індекс; 3) зазначення ціни 

позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, – якщо у позовній 

заяві зазначені вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої рішенням, 



283 

діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень, що оскаржується; 

4) зміст позовних вимог і виклад обставин, за допомогою яких позивач 

обґрунтовує заявлені ним вимоги, а у випадку, якщо позов подано до 

декількох відповідачів –  щодо кожного з відповідачів зміст позовних вимог; 

5) зазначення обставин, якими заявник обґрунтовує вимоги; наведення 

доказів, які можуть підтвердити конкретні обставини; 6) дані щодо 

застосування заходів врегулювання спору в досудовому порядку, якщо 

законодавством передбачений досудовий порядок урегулювання спору в 

обов’язковому порядку; 7) дані щодо застосування окремих заходів 

забезпечення позову або доказів до моменту подання позовної заяви; 

8) список матеріалів та інших доказів, що можуть бути додані до заяви; 

наведення доказів, які через певні причини не можуть бути додані разом із 

поданою заявою у випадку наявності, зазначення про наявність у позивача 

або певній іншій особі первинни письмових чи певних електронних доказів, 

якщо копії таких доказів додано до позовнох заяви; 9) у справах про 

оскарження рішень, дій та бездіяльності органу влади – обґрунтування щодо 

підтвердження порушення прав, свобод, інтересів позивача оскаржуваними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю; 10) у справах про оскарження 

нормативно-правових актів – дані про застосування оскаржуваного 

нормативно-правового акта до позивача або належність заявника до суб’єктів 

правовідносин, у яких застосовується або може бути застосовано цей акт; 

11) власне письмове підтвердження позивача щодо того, що ним не подано 

іншого позову до того самого відповідача з тих самих підстав та з тим самим 

предметом. 

Якщо позовну заяву подає представник, то у ній додатково зазначають 

відомості, визначені для сторорни. У разі пред’явлення позову особою, якій 

законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, у заяві 

повинні бути зазначені підстави такого звернення. Якщо позовну заяву подає 

особа, звільнена від сплати судового збору відповідно до закону, у такій заяві 

зазначають підстави звільнення позивача від сплати судового збору. 
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У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для 

правильного вирішення спору. 

До позовної повинні бути додані її копії, а також копії доданих до неї 

документів відповідно до кількості учасників справи. Зауважимо, якщо позов 

подається суб’єктом владних повноважень, він повинен додати доказ 

надіслання іншим учасникам справи копії позовної заяви та додатків до неї. 

У випадку подання до суду документів в електронній формі суб’єкт владних 

повноважень зобов’язаний надати доказ надсилання листом з описом 

вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду документів. 

До позовної заяви також повинен бути доданий документ, який підтверджує 

сплату судового збору або доводив звільнення від цього згідно вимог закону. 

Крім того, встановлений обов’язок для позивача подати докази, які у нього 

знаходяться. Указані докази повинні мати відношення до справи, 

підтверджувати обставини справи. Дотримання зазначених вимог необхідно 

для утворення фактичного складу, необхідного для розгляду 

адміністративної справи (ст. 161). 

Якщо ж позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених 

статтями 160, 161 КАС України (форма і зміст позовної заяви), – наявна 

юридико-фактична дефектна правова ситуація. 

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху окреслюються 

недоліки такої позовної заяви, спосіб і строк їх усунення. Якщо така ухвала 

постановлена через несплату судового збору у встановленому законом 

розмірі, суд в такій ухвалі зазначає суму несплаченого судового збору. 

Якщо ж позивач усунув такі недоліки позовної заяви у визначений 

строк, вона буде вважатися поданою у день первинного її подання до 

адміністративного суду. 

Звертаємо увагу на те, що позивач може усунути недоліки позовної 

заяви у останній день строку, наданого суддею і відправити її поштою. 

У такому випадку вважаємо, що суддя перед тим, як повернути заяву особі, 

повинен витримати деякий строк, встановлений законом. Зокрема, відповідно 
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до Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження 

Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень та 

поштових переказів» установлено такі нормативні строки пересилання 

простої письмової кореспонденції операторами поштового зв’язку (без 

урахування вихідних днів об’єктів поштового зв’язку): «місцевої – 2, у межах 

області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Київ, 

Сімферополь і Севастополь) – 3, між районними центрами різних областей 

України (у тому числі для міст обласного підпорядкування) – 4, між іншими 

населеними пунктами різних областей України – 5 днів. Водночас при 

пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції вищезазначені 

зазначені нормативні строки пересилання збільшуються на один 

день» [272, п. 4]. 

Ухвала про залишення позовної заяви без руху може бути оскаржена 

особою, яка подала позовну заяву. 

Залишення позовної заяви без руху не позбавляють права повторного 

звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом. 

Суддя вирішуватиме питання щодо відкриття провадження 

в адміністративній справі, як і за новою позовною заявою. 

Зауважимо, що існують випадки, коли судді помилково залишають 

позовні заяви без руху, тобто утворюється дефектний фактичний склад,  

з таких причин: незазначення позивачем поштового індексу, ненадання 

достатньої кількості доказів на обґрунтування вимог позовної заяви, 

ненадання довідки, що підтверджує позовні вимоги тощо, адже вказані дії 

суддя повинен уточнювати на стадії підготовки справи до судового розгляду 

чи судового розгляду. 

Зафіксовані випадки, коли позивач подає до суду позовну заяву, 

написану від руки. Виникає запитання: чи може суддя залишити без руху 

таку позовну заяву з причин неможливості її читання та однозначного 

розуміння її змісту. На нашу думку, така позовна заява може бути залишена 

без руху, оскільки у випадку, якщо суддя відкриє провадження за такою 
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заявою та надішле її копію відповідачу, це деякою мірою обмежить його 

у праві надати заперечення на позов, необхідні докази тощо. 

Відповідно до ч. 4 ст. 169 КАС України позовну заяву повертається 

позивачу, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено 

без руху. 

У випадку, якщо провадження в адміністративній справі було відкрито 

за позовною заявою, яка не відповідає вимогам статті 160 КАС України, 

і позивач не усунув цих недоліків у строк, встановлений судом, суд своєю 

ухвалою залишає позовну заяву без розгляду. 

2. Дефекти, пов’язані з поданням позовної заяви особою, яка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності. 

Відповідно до ст. 43 КАС України Здатність особисто здійснювати свої 

адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати 

ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), 

можуть фізичні особи, які досягли повноліття і не визнані судом 

недієздатними, а також фізичні особи до досягнення цього віку у спорах  

з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до 

законодавства можуть самостійно брати участь. 

Здатність мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному 

судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за 

громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами 

державної влади, іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, 

установами, організаціями (юридичними особами), адміністратором за 

випуском облігацій. 

Здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні 

права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові 

(адміністративна процесуальна дієздатність), можуть органи державної 

влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові 

і службові особи, підприємства, установи, організації (юридичні особи). 
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Зауважимо, затримання та примусове видворення іноземця та особи без 

громадянства здійснюється лише на підставі рішення адміністративного 

суду. З таким позовом до адміністративного суду мають право звернутись 

органи внутрішніх справ, органи охорони державного кордону або Служби 

безпеки України. Під час вирішення питання щодо належного позивача 

в таких справах судам потрібно мати на увазі, що відповідно до статті 1 

Закону України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства 

внутрішніх справ України», якою визначено загальну систему органів 

внутрішніх справ України, позовна заява про примусове видворення іноземця 

та особи без громадянства може подаватися головним управлінням 

Міністерства внутрішніх справ України, управлінням Міністерства 

внутрішніх справ України в областях, містах Києві та Севастополі, міським 

чи районним управлінням та відділом за підписом їх начальників або осіб, які 

їх заміщують. Тобто «в разі подання позовної заяви не вищезазначеним 

органом внутрішніх справ, а його структурним підрозділом, суд відповідно 

до пункту 3 частини третьої статті 108 КАС України повинен повернути 

позовну заяву позивачу. У такому ж порядку суди повинні перевіряти 

процесуальну дієздатність позивачів у справах за позовами органів державної 

прикордонної служби та органів Служби безпеки України» [314, п. 25]; 

У випадку, якщо суддя до відкриття провадження у справі встановив, 

що позовну заяву подає особа, яка не має адміністративної процесуальної 

дієздатності, то така позовна заява відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 108 КАС 

України підлягає поверненню позивачу. 

Якщо ж після відкриття провадження у справі встановлено, що позовну 

заяву подала особа, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, 

суд відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 155 КАС України залишає позовну заяву 

без розгляду. 

3. Дефекти, пов’язані з поданням позовної заяви від імені позивача 

особою, яка не має повноважень на ведення справи. 
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Позовну заяву від імені особи може подати її представник, який на це 

належним чином уповноважений (ст. 55–60 КАС України). 

За загальним правилом, сторона, третя особа в адміністративній справі, 

а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах 

іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто 

(самопредставництво) та (або) через представника. 

Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі 

представника. 

Юридична особа незалежно від порядку її створення, суб’єкт владних 

повноважень, який не є юридичною особою, беруть участь у справі через 

свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти 

від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового 

договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи, суб’єкта 

владних повноважень), або через представника. 

У випадку, якщо відсутній представник сторони чи третьої особи в той 

час як вона не наділена адміністративною процесуальною дієздатністю, 

а також у випадку, якщо певний законний представник таких осіб не може 

вести справу в суді з визначених законом підстав, суд має зупини 

провадження у справі та повинен клопотати перед органами опіки 

та піклування або іншими органами питання щодо призначення чи заміну 

законного представника. 

Законний представник самостійно здійснює процесуальні права та 

обов’язки сторони чи третьої особи, яку він представляє, діючи в її інтересах. 

Представником у суді може бути адвокат або законний представник. 

У справах незначної складності та в інших випадках, визначених цим 

Кодексом, представником може бути фізична особа, яка має адміністративну 

процесуальну дієздатність. 

Органи або інші особи, яким закон надає право звертатися до суду  

в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом 

недієздатними, чи дієздатність яких обмежена, представляють у суді їх 
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посадові особи, крім випадків, коли такі органи та особи є стороною чи 

третьою особою у справі. 

Не може бути представником в суді особа, яка бере участь у справі як 

секретар судового засідання, спеціаліст, експерт, перекладач та свідок, або 

є помічником судді, що розглядає справу. 

Повноваження конкретних представників сторін та інших учасників 

справи можуть бути підтверджені певними документами: 1) довіреністю 

юридичної або фізичної особи; 2) свідоцтвом про народження або у 

визначених законом випадках рішенням суду чи компетентного органу про 

призначення піклувальником, опікуном чи охоронцем спадкового майна. 

Довіреність певної фізичної особи має бути посвідчена нотаріусом 

абоіншою особою, у визначених законом випадках. 

Довіреність певної юридичної особи видається та скріплюється 

підписом певної посадової особи, законом на це уповноваженої установчими 

документами. 

Повноваження адвоката як представника підтверджує довіреність або 

ордер, виданий відповідно до Закону України «Про адвокатуру 

і адвокатську діяльність». 

У випадку подання представником до адміністративного суду заяви, 

скарги, клопотання він повинен подати довіреність чи інший визначений 

законом документ, що підтверджує його повноваження, у випадку якщо 

в адміністративній справі відсутнє підтвердження зазначеного повноваження 

на час подачі такої позовної заяви, скарги, заяви чи клопотання. 

Представник, який має повноваження на ведення справи в суді, 

реалізовує від імені такої особи, яку він представляє, її процесуальні права 

та обов’язки. 

У випадку, якщо суддею до відкриття провадження у справі 

встановлено, що позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має 

повноважень на ведення справи, така позовна заява підлягає 

поверненню позивачу. 



290 

Якщо ж після відкриття провадження у справі встановлено, що позовну 

заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення 

справи, суд залишає позовну заяву без розгляду. 

4. Дефекти, пов’язані з перебуванням у провадженні цього або іншого 

адміністративного суду справи про спір між тими самими сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав. 

Сторонами в адміністративному процесі є позивач і відповідач. 

Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, 

іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації 

(юридичні особи), суб’єкти владних повноважень. Відповідачем 

в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, якщо інше не 

встановлено КАС України. 

Підстава позову в адміністративному судочинстві України – це 

юридичні факти, обставини та норми права, якими позивач обґрунтовує 

свої вимоги. 

Предмет позову в адміністративному судочинстві України – це певна 

матеріально-правова вимога позивача до відповідача, те, на що спрямований 

адміністративний позов, і з приводу чого він подається. 

Правильне визначення предмета позову має важливе практичне 

значення, оскільки предмет позову окреслює суть вимоги, з якою звертається 

позивач до суду, та на яку суд повинен дати відповідь у своєму рішенні. 

За предметом позову може визначатися юрисдикція адміністративного суду 

та підсудність адміністративної справи, проводиться класифікація на окремі 

категорії справ тощо. 

У випадку, якщо суддя до відкриття провадження у справі встановив, 

що у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір 

між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, 

така позовна заява відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 169 КАС України підлягає 

поверненню позивачу. 
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Якщо ж після відкриття провадження у справі встановлено, що 

у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна 

справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав, суд відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 240 КАС України залишає 

позовну заяву без розгляду. 

5. Дефекти, пов’язані з тим, що є такі, які набрали законної сили, 

рішення або постанова суду, ухвала про закриття провадження 

в адміністративній справі з того самого спору і між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих самих підстав. 

Згідно із ст. 46 КАС України сторонами в адміністративному процесі 

можуть бути позивач та відповідач. 

Позивачем в адміністративній справі є громадяни України, іноземці чи 

особи без громадянства, установи, підприємства, організації, суб’єкти 

владних повноважень. 

Позивачем в адміністративній справі щодо справ, які виникають на 

підставі результатів конкурсу щодо визначення приватного партнера та 

концесійного конкурсу можуть бути лише претенденти та/або учасники 

такого конкурсу. 

Відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, 

якщо інше не встановлено цим Кодексом. 

Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, громадські 

об’єднання, юридичні особи, які не є суб’єктами владних повноважень, 

можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб’єкта 

владних повноважень: 1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів 

або всієї діяльності громадського об’єднання; 2) про примусовий розпуск 

(ліквідацію) громадського об’єднання; 3) про затримання іноземця або особи 

без громадянства чи примусове видворення за межі території України; 4) про 

встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

(збори, мітинги, походи, демонстрації тощо); 5) в інших випадках, коли право 

звернення до суду надано суб’єкту владних повноважень законом. 
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Нагадаємо, в теорії адміністративного процесу розрізняють такі 

елементи позову: підстави, предмет і зміст позову. Предмет позову 

в адміністративному судочинстві України – це певна матеріально-правова 

вимога позивача до відповідача, те, на що спрямований адміністративний 

позов, і з приводу чого він подається. 

Правильне визначення предмета позову має важливе практичне 

значення, оскільки предмет позову окреслює суть вимоги, з якою звертається 

позивач до суду, та на яку суд повинен дати відповідь у своєму рішенні. 

За предметом позову може визначатися юрисдикція адміністративного суду 

та підсудність адміністративної справи, проводиться класифікація на окремі 

категорії справ тощо. 

Окрім предмету відрізняють й інші елементи позову – підстава 

(обставини та норми права, з якими позивач обґрунтовує свої вимоги) та 

зміст (вказана у позовній заяві форма, спосіб захисту). 

У випадку, якщо суддя до відкриття провадження у справі встановив, 

що у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 

підстав є такі, що набрали законної сили, рішення або постанова суду, ухвала 

про закриття провадження в адміністративній справі, суд відповідно до п. 2 

ч. 1 ст. 170 КАС України зобов’язаний відмовити у відкритті прова-

дження у справі. 

Якщо ж після відкриття провадження у справі встановлено, що якщо 

є такі, що набрали законної сили, постанова чи ухвала суду з того самого 

спору і між тими самими сторонами, суд відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 238 КАС 

України повинен закрити провадження у такій справі. 

6. Дефекти, пов’язані зі смертю фізичної особи чи припиненням 

існування юридичної особи, які зверталися із позовною заявою, або до яких 

пред’явлено адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва. 

Відповідно до ст. 46 ЦК України фізична особа може бути оголошена 

судом померлою, якщо в місці її постійного проживання немає відомостей 
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про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти 

за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її 

загибель від певного нещасного випадку, – протягом шести місяців, а за 

можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку 

або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру – протягом одного місяця після завершення роботи 

спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру. Фізична особа, яка пропала безвісти у звʼязку  з 

воєнними діями, може бути визначена адміністративним  судом померлою з 

часу двох років від дня закінчення військових дій. З урахуванням конкретних 

обставин справи адміністративний суд може оголосити фізичну особу 

померлою і до цього строку, але не раніше, ніж через шість місяців. Фізична 

особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням 

суду про це. Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що 

загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від 

певного нещасного випадку, або у зв’язку з воєнними діями, може бути 

оголошена померлою від дня її вірогідної смерті. Порядок оголошення певної 

фізичної особи померлою регламентовано Цивільним процесуальним 

кодексом України [402]. 

Згідно вимог ст. 247, 249 ЦПК України у заяві про визнання фізичної 

особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути 

зазначено: для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу 

безвісно відсутньою або оголосити її померлою; обставини, що 

підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що 

загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що 

дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку. Після 

набрання законної сили судовим рішенням щодо оголошення певної фізичної 

особи померлою адміністративний суд повинен надіслати рішення 

конкретному органу державної реєстрації для реєстрації смерті певної 

фізичної особи, а також до відповідного нотаріуса за місцем відкриття 
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спадщини, а в населеному пункті, у випадку відсутності нотаріуса, також 

надсилається певному органу місцевого самоврядування для необхідності 

застосування заходів щодо здійснення охорони спадкового майна. У випадку, 

якщо в населеному пункті є кількох нотаріусів, а також якщо місце відкриття 

спадщини з певних причин невідоме, таке рішення надсилають до 

державного нотаріального архіву для пересилання його за належністю 

певному нотаріусу для наступного вжиття заходів з охорони спадкового 

майна [403]. 

Відповідно до статті 55 КАС України, у разі вибуття або заміни 

сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає 

на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої 

особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до 

вступу правонаступника, обов’язкові для нього такою самою мірою, якою 

вони були б обов’язкові для особи, яку він замінив. 

При визначенні процесуального правонаступництва судам варто 

зважати на те, хто є правонаступником у спірних правовідносинах, та 

враховувати, що якщо під час розгляду адміністративної справи буде 

встановлено, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування, 

рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються, припинили свою 

діяльність, то в такому випадку суду необхідно залучити до участі у справі їх 

правонаступників. У випадку ж відсутності правонаступників суду необхідно 

залучити до участі у справі орган, до компетенції якого належить вирішення 

питання про усунення порушень прав, свобод чи інтересів позивача. У разі 

зменшення обсягу компетенції суб’єкта владних повноважень, не пов’язаного 

з припиненням його діяльності, до участі у справі як другого відповідача суд 

залучає інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого передані 

або належать функції чи повноваження щодо вирішення питання про 

відновлення порушених прав, свобод чи інтересів позивача. Опираючись на 

положення статей 55, 56 Конституції України у будь-якому разі в названих 

вище випадках «спірні правовідносини допускають правонаступництво, 
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а тому суди повинні враховувати, що відмова у відкритті або закритті 

провадження у такій справі з підстав ліквідації (припинення діяльності, 

позбавлення частини повноважень, звільнення з посади, скорочення посади) 

суб’єкта владних повноважень є неприпустимими» [313, п. 9]. 

У випадку, якщо суддя до відкриття провадження у справі встановив, 

що настала смерть фізичної особи, чи припинено існування юридичної особи, 

які звернулися із позовною заявою, або до яких пред’явлено 

адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають 

правонаступництва, суд відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 170 КАС України 

зобов’язаний відмовити у відкритті провадження у справі. 

Якщо ж після відкриття провадження у справі встановлено, що настала 

смерть або оголошено в установленому законом порядку померлою особу, 

яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають 

правонаступництва, або ліквідації підприємства, установи, організації, які 

були стороною у справі, суд відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 238 КАС України 

повинен закрити провадження у такій справі. 

7. Дефекти, пов’язані з тим, що особа, яка має адміністративну 

процесуальну дієздатність, і за захистом прав, свобод чи інтересів якої 

у випадках, встановлених законом, звернувся орган або інша особа, 

заперечує проти адміністративного позову, і від неї надійшла 

відповідна заява. 

Нагадаємо, що здатність особисто здійснювати свої адміністративні 

процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи 

представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), мають право 

фізичні особи, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, 

а також фізичні особи до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-

правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть 

самостійно брати участь. Здатність особисто здійснювати свої 

адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати 

ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), 
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можуть органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові і службові особи, підприємства, установи, 

організації (юридичні особи). 

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 240 КАС України, якщо особа, яка має 

адміністративну процесуальну дієздатність, і за захистом прав, свобод чи 

інтересів якої у випадках, встановлених законом, звернувся орган або інша 

особа, заперечує проти позову і від неї надійшла відповідна заява, суд 

залишає позовну заяву без розгляду. 

8. Дефекти, пов’язані з тим, що позовну заяву подано з пропущенням 

встановленого законом строку звернення до адміністративного суду, який не 

знайшов підстав для визнання причин пропуску строку звернення до 

адміністративного суду поважними. 

Адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення 

до адміністративного суду, встановленого КАС України або іншими 

законами. 

Для звернення до адміністративного суду за загальним правилом 

встановлюється шестимісячний строк. Указаний строк обчислюється з дати, 

коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, 

свобод чи інтересів. 

Для звернення до суду в порядку адміністративного судочинства 

суб’єкта владних повноважень за загальним правилом встановлюють 

тримісячний строк. Указаний строк підлягає обчисленню з дати виникнення 

підстав звернення до суду. Законом може бути встановлений також інший 

строк звернення до суду. 

Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення 

спору, і позивач скористався цим порядком, або законом визначена 

обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до 

адміністративного суду встановлюють тримісячний строк, який 

обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду 

його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень. 
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Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача на рішення, 

дії або бездіяльності суб’єкта владних повноважень не було прийнято та 

(або) вручено суб’єктом владних повноважень позивачу у строки, 

встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду 

встановлюють шестимісячний строк, який обчислюється з дня звернення 

позивача до суб’єкта владних повноважень із відповідною скаргою на 

рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень. 

Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну 

службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюють 

місячний строк. 

У випадку, якщо позов подано після закінчення процесуальних строків, 

установлених законом, і заява про поновлення таких строків не була подана 

до суду, або ж якщо така заява обгрунтована неповажними причинами, позов 

може бути залишений без руху. Водночас особі надається право звернутися 

до адміністративного суду із відповідною заявою щодо поновлення строку 

звернення до адміністративного суду, якщо вона здійснить таке звернення  

протягом десяти днів з дня вручення копії відповідної ухвали. 

Якщо заяву особа не подасть в зазначений строк, або вказані нею 

підстави для поновлення строку для звернення до суду будуть визнані 

неповажними, суд постановляє ухвалу про повернення заяви. 

Суд може лишити без розгляду позовну заяву після відкриття 

провадження, якщо буде встановлено, що позивач пропустив строк звернення 

до суду в той час як не заявляє клопотання про поновлення строку звернення 

до суду або підстави для поновлення будуть визнані судом неповажними. 

Однак суди повинні враховувати, що «під час розгляду спорів, 

пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму вищезазначені 

положення пункту 4 частини першої статті 155 КАС України (позивач 

повторно не прибув у судове засідання без поважних причин або без 

повідомлення ним про причини неприбуття, якщо від нього не надійшло 

заяви про розгляд справи за його відсутності) не застосовуються, оскільки 
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неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, 

не перешкоджає судовому розгляду зазначених спорів» [312]. 

Можливість розгляду справ у випадку неприбуття сторони передбачена 

також щодо ухвалення додаткового рішення, його роз’яснення, розгляду 

питання про зауваження на протокол судового засідання тощо. 

1. Дефекти, пов’язані з тим, що якщо позовну заяву із вимогою 

стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на підставі рішення суб’єкта 

владних повноважень, подано суб’єктом владних повноважень до закінчення 

строку, визначеного частиною другою статті 122 цього Кодексу 

Відповідно до зазначеної норми для звернення до адміністративного 

суду суб’єкта владних повноважень встановлюють тримісячний строк, який, 

якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що 

дають суб’єкту владних повноважень право на пред’явлення визначених 

законом вимог. Кодекс адміністративного судочинства України та інші 

закони можуть також встановлювати інші строки для звернення до 

адміністративного суду суб’єкта владних повноважень. 

З перелічених вище підстав суд постановляє ухвалу про повернення 

позовної заяви (п. 8 ч. 4 ст. 169 КАС України). 

2. Дефекти, пов’язані з тим, що до юрисдикції суду не віднесено 

розгляд відповідної справи. 

У цьому випадку суд повинен враховувати норми ст. 2 КАС України, 

відповідно до якої завданням адміністративного судочинства є справедливе, 

неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-

правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень. 

У порядку адміністративного судочинства до суду підлягають 

оскарженню рішення, дії чи бездіяльність конкретних суб’єктів владних 

повноважень. Виняток становлять випадки, коли Конституцією чи законами 

України щодо таких рішень, дій чи бездіяльності встановлено інший порядок 
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оскарження. Згідно із вимогами КАС України юрисдикція адміністративних 

судів може розповсюджуватися на публічно-правові спори, зокрема: 

1) спори, де стороною є фізичі чи юридичних особи з одного випадку та 

суб’єкт владних повноважень з іншого боку щодо оскарження певних 

рішень, в тому числі й індивідуальних актів чи нормативно-правових актів, 

дій чи бездіяльності. Крім справ, де законом встановлено інший порядок 

розгляду; 2) спори адміністратора щодо виготовлення облігацій, якщо він діє 

в інтересах власників таких облігацій згідно положень Закону України «Про 

ринки капіталу та організовані товарні ринки», із органом владних 

повноважень про оскарження його ж рішень (в тому числі, у формі правових 

актів індивідуальної дії чи нормативно-правових актів) дій чи бездіяльності; 

3) спори щодо проходження, прийняття та звільнення громадян з публічної 

служби; 4) спори щодо реалізації їхньої компетенції у сфері управління, між 

суб’єктами владних повноважень, у тому числі й делегованих повноважень; 

5) спори, щодо улкадення, зміни, виконання тощо адміністративних 

договорів; 6) публічно-правові спори щодо звернення суб’єкта владних 

повноважень; 7) справи, пов’язані з виборами, виборчим процесом чи 

процесом референдуму; 8) спори юиридичних та фізичних осіб із 

розпорядником публічної інформації про будь-які обмеження в доступі до 

публічної інформації; 9) справи про примусового відчуження майна чи його 

вилучення для суспільних потреб чи з мотивів суспільної потреби; 10) спори 

про оскарження певних рішень конкурсних, атестаційних, медико-соціальних 

експертних комісій та інших суміжних органів та посадових осіб, в той час 

коли їх рішення є обов’язковими до виконання органами державної влади чи 

місцевого самоврядування; 11) спори щодо створення державних органів, 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також щодо 

обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб; 12) справи про  

оскарження дій, рішень або бездіяльності державного замовника згідно 

Закону України «Про оборонні закупівлі»; 13) спори з ораганами охорони 

державного кордону щодо правопорушень згідно Закону України «Про 
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відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських 

перевезень щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності»; 14) справи про 

оскарження рішень Національної комісії з реабілітації  

у правових відносинах, що виникли згідно Закону України «Про реабілітацію 

жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років»; 

15) справи із органом владних повноважень щодо приводу здійснення аналізу 

ефективності проведення державно-приватного партнерства; 16) спори, щодо 

оголошення, проведення та/або визначення результатів конкурсу приватного 

партнера та концесійного конкурсу. 

У випадку, якщо буде встановлено, що справу необхідно розглядати  

у порядку іншого судочинства, суду рекомендуємо у судовому рішенні 

конкретизовувати, у порядку якого судочинства необхідно розгля-

дати справу. 

Зауважимо, у випадку недотримання правил адміністративної 

юрисдикції встановлені правові наслідки. 

У випадку встановлення суддею, що позовну заяву не потрібно 

розглядати в порядку адміністративного судочинства, відповідно до п. 1 

ч. 1 ст. 170 КАС України, суддя відмовляє у відкритті провадження 

в адміністративній справі. 

Якщо ж після відкриття провадження у справі буде встановлено, що 

справу не потрібно розглядати в порядку адміністративного судочинства, 

відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 238 КАС України, суд закриває провадження 

у справі. 

Згідно з ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства 

є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері 

публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень 

з боку суб’єктів владних повноважень. 

Для чіткішого розуміння адміністративної юрисдикції законодавцем 

у ст. 4 КАС України запропоновано визначення цілої низки понять, а саме: 
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1) адміністративна справа – переданий на вирішення адміністративного суду 

публічно-правовий спір; 2) публічно-правовий спір – спір, у якому хоча б 

одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на 

виконання делегованих повноважень, такий спір виник у зв’язку із 

виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; або 

хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, 

яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги лише суб’єкту 

владних повноважень, такий спір виник у зв’язку із наданням або 

ненаданням такою стороною зазначених послуг; або хоча б одна сторона 

є суб’єктом виборчого процесу або процесу референдуму, і такий спір виник 

у зв’язку із порушенням її прав у цьому процесі з боку суб’єкта владних 

повноважень або іншої особи; 3) адміністративне судочинство – діяльність 

адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ 

у порядку, встановленому цим Кодексом; 4) суб’єкт владних повноважень – 

орган державної влади (у тому числі без статусу юридичної особи), орган 

місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при 

здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі 

законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, або 

наданні адміністративних послуг; 5) позивач – особа, на захист прав, свобод 

та інтересів якої подано позов до адміністративного суду, або адміністратор 

за випуском облігацій, який подає позов до адміністративного суду на захист 

прав, свобод та інтересів власників облігацій відповідно до положень Закону 

України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також суб’єкт 

владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до 

адміністративного суду; 6) відповідач – суб’єкт владних повноважень, 

а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога 

позивача; 7) адміністративний договір – спільний правовий акт суб’єктів 

владних повноважень або правовий акт за участю суб’єкта владних 

повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, має форму 

договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, визначає взаємні права та 
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обов’язки його учасників у публічно-правовій сфері і укладається на підставі 

закону: а) для розмежування компетенції чи визначення порядку взаємодії 

між суб’єктами владних повноважень; б) для делегування публічно-владних 

управлінських функцій; в) для перерозподілу або об’єднання бюджетних 

коштів у випадках, визначених законом; г) замість видання індивідуального 

акта; ґ) для врегулювання питань надання адміністративних послуг; 

8) публічна служба – діяльність на державних політичних посадах, 

у державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, 

військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна 

служба, патронатна служба в державних органах, органах місцевого 

самоврядування; 9) нормативно-правовий акт – акт управління (рішення) 

суб’єкта владних повноважень, який встановлює, змінює, припиняє 

(скасовує) загальні правила регулювання однотипних відносин та 

розрахований на довгострокове та неодноразове застосування; 

10) індивідуальний акт – акт (рішення) суб’єкта владних повноважень, 

виданий (прийняте) на виконання владних управлінських функцій або 

в порядку надання адміністративних послуг, який стосується прав або 

інтересів визначеної в акті особи або осіб, дія якого вичерпується його 

виконанням або має визначений строк. 

Під справою адміністративної юрисдикції розуміють переданий на 

вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б 

однією з сторін є суб’єкт, що здійснює владні управлінські функції на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Отже, 

«справою адміністративної юрисдикції може бути переданий на вирішення 

адміністративного суду спір, який виник між двома (кількома) конкретними 

суб’єктами суспільства щодо їхніх прав та обов’язків у конкретних правових 

відносинах, у яких хоча б один суб’єкт законодавчо уповноважений владно 

керувати поведінкою іншого (інших) суб’єктів, а ці суб’єкти відповідно 

зобов’язані виконувати вимоги та приписи такого владного суб’єкта. 

У випадку, якщо суб’єкт (у тому числі орган державної влади, орган 
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місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа) у спірних 

правовідносинах не здійснює вказані владні управлінські функції щодо 

іншого суб’єкта, який є учасником спору, такий спір не має встановлених 

нормами КАС України ознак справи адміністративної юрисдикції, а тому не 

повинен вирішуватись адміністративним судом» [167]. 

Для того, щоб не виникали дефектні юридико-фактичні правові 

ситуації, необхідно враховувати кілька правил дотримання юрисдикції, 

передбачених ст. 19 КАС України [202, с. 13–68]. 

Наприклад, по-перше, необхідно враховувати, що юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, передбачені 

ч. 1 ст. 19 КАС України. 

По-друге, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на 

публічно-правові справи, передбачені ч. 2 ст. 19 КАС України, а саме: 1) які 

віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України; 2) що мають 

вирішуватися в порядку кримінального судочинства; 3) про накладення 

адміністративних стягнень, крім випадків, визначених цим Кодексом; 

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) 

громадського об’єднання, саморегулівної організації віднесені до його (її) 

внутрішньої діяльності або виключної компетенції, крім справ у спорах щодо 

оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних 

комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб; спорах 

щодо формування складу державних органів, органів місцевого 

самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб. 

Задля уникнення юридико-фактичних дефектних правових ситуації 

необхідно детальніше дослідити зазначені правила, з’ясувати понятійний 

апарат та змістовне наповнення термінологічних положень щодо юрисдикції 

в адміністративному судочинстві. 

Уважаємо правильною позицію, викладену в навчальному посібнику 

«Основи адміністративного судочинства та адміністративного права» за 
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загальною редакцією Р.О. Куйбіди та В.І. Шишкіна про те, що предметом 

адміністративної юрисдикції є спір у сфері публічно-правових відносин. 

Для того, щоб установити, чи потрібно розглядати справу за правилами 

адміністративного судочинства, необхідно чітко визначити, чи є відносини, 

з яких виник спір, публічно-правовими. Ось чому важливо знати, якими 

ж ознаками публічно-правові відносини відрізняються від інших правових 

відносин, хто може бути учасником цих відносин і що ж таке публічно-

правовий спір. 

У зазначеному навчальному посібнику наводять такі ознаки публічно-

правових відносин: 

1) обов’язкова участь у цих відносинах суб’єкта, який наділений 

публічно-владними повноваженнями. 

Влада, яку реалізують державні органи, органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові та службові особи, уповноважені ними 

суб’єкти, виходить від держави або територіальної громади і спрямована на 

здійснення завдань та функцій цих соціальних утворень, а отже, така влада 

є публічною. Для визнання відносин публічно-правовими потрібно, щоб 

суб’єкт, якого наділено публічно-владними повноваженнями, здійснював 

у цих відносинах свої повноваження. В іншому випадку – такі відносини 

будуть приватними, – наприклад, коли державний орган чи орган місцевого 

самоврядування вступає у цивільні відносини лише задля реалізації своїх 

цивільних прав як юридичної особи. Як виняток, можуть бути й публічно-

правові відносини, у яких відсутній суб’єкт владних повноважень. 

Наприклад, відносини між кандидатами в депутати та засобами масової 

інформації у виборчому процесі. Ці відносини виникають у процесі виборів, 

а цей процес (прагнення посісти посаду у представницькій владі) є суто 

публічним, оскільки пов’язаний з формуванням органів чи заняттям посад 

публічної влади; 

2) підпорядкованість одного учасника публічно-правових відносин 

іншому – суб’єкту владних повноважень. 
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Підпорядкованість проявляється у можливості суб’єкта владних 

повноважень, здійснюючи свої повноваження, вирішувати питання про права 

й обов’язки особи, яка бере участь у правовідносинах. Таке 

ж підпорядкування можна побачити й у відносинах між органами, серед яких 

один є вищим щодо іншого (Кабінет Міністрів України і місцева державна 

адміністрація). Вищий орган може в межах своїх повноважень давати 

доручення підпорядкованому органу. Підпорядкованість завжди наявна 

й у відносинах, які пов’язані зі здійсненням нагляду чи контролю. 

Підпорядкування у публічно-правових відносинах жодним чином не 

повинно впливати на рівність їх учасників перед законом і судом, воно не 

може бути виправданням для сваволі зі сторони суб’єкта владних 

повноважень. Юридичну рівність у відносинах «особа – суб’єкт владних 

повноважень» забезпечено встановленням на законодавчому рівні процедур 

реалізації владних повноважень, а також взаємною відповідальністю. Однак 

необхідно зробити застереження: підпорядкування не обов’язково 

є характеристикою усіх публічно-правових відносин. Наприклад, відносини 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування позбавлені 

такої риси як підпорядкування, за винятком лише відносин щодо контролю за 

здійсненням делегованих повноважень; 

3) імперативність публічно-правових відносин. 

Імперативність означає можливість виникнення та реалізації прав, 

обов’язків осіб, виконання владних повноважень лише у спосіб та 

у випадках, передбачених законом. Це випливає із положення частини другої 

статті 19 Конституції України. У теорії права імперативність розглядають 

також як спеціальнодозвільний метод, який виражається формулою 

«дозволено лише те, що прямо передбачено у законі». Існування 

в публічному праві цього принципу не унеможливлює застосування 

владними суб’єктами дискреційних повноважень. Суть цих повноважень 

полягає в тому, що суб’єкту, якого уповноважив закон, дозволено при 
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ухваленні певного рішення вибирати найбільш оптимальний та доцільний 

серед кількох варіантів вирішення проблеми. 

Протилежною імперативності в публічному праві є диспозитивність 

у приватному праві, за якою приватно-правові відносини можуть виникати як 

з дії, що передбачені актами законодавства, так і ті дії, що ними не 

передбачені. Учасники приватно-правових відносин мають право також на 

власний розсуд вступати у ці відносини, змінювати чи припиняти їх; 

4) домінування публічно-правового інтересу у цих відносинах. 

У публічно-правових відносинах можуть проявлятися інтереси 

держави, народу, національної меншини, територіальної громади, окремих 

осіб. Ці інтереси неоднорідні і нерідко можуть суперечити один одному 

(інтереси держави – інтересам територіальної громади, інтереси 

територіальної громади – інтересам конкретної особи тощо). Інтерес, що 

є основою публічно-правових відносин, може бути визначений як прагнення 

забезпечити блага, які мають загальносуспільну вагу, тобто блага, що 

важливі не для однієї окремої особи, а для значної кількості людей. Інтереси 

держави, що є різновидом публічного інтересу, проявляються, зокрема, 

у потребі забезпечити національну безпеку, суверенітет, територіальну 

цілісність тощо. 

При розмежуванні публічного та приватного права потрібно 

враховувати комплекс критеріїв: 

1) різниця суб’єктів відносин. 

Для визначення певних відносин публічно-правовими необхідно, щоб 

їх обов’язковим учасником була особа, яка реалізовує надані їй владні 

повноваження; 

2) різниця правового становища учасників відносин. 

Публічно-правові відносини визначаються підпорядкуванням одних 

суб’єктів (приватних осіб або підпорядкованих органів) іншому суб’єкту, що 

наділений владними повноваженнями і має право визначати для 

підпорядкованих осіб порядок і підстави для реалізації їх прав (повноважень) 
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та виконання обов’язків. У приватно-правових відносинах здебільшого 

відсутнє підпорядкування одного учасника іншому. Учасники цих відносин 

підпорядковуються лише вимогам законів; 

3) різниця у методі регулювання правовідносин. 

У публічно-правових відносинах здебільшого їх учасники можуть діяти 

лише у випадках і в спосіб, що визначені законом. У цьому саме полягає 

метод імперативності. Приватно-правові відносини засновані на 

диспозитивності: учасники цих відносин, можуть діяти за власною 

ініціативою й у вибраний ними спосіб, що не суперечить закону; 

4) різниця інтересів, які домінують у правовідносинах. 

Основу публічно-правових відносин формують публічні інтереси, що 

відображають потреби «цілого» (держави, суспільства, територіальної 

громади тощо). Приватні інтереси пов’язані з потребами окремої особи. Така 

особа вступає у приватно-правові відносини задля задоволення свого 

приватного інтересу, а інша сторона у цих відносинах реалізує свій 

приватний інтерес. 

Названі критерії сукупно «дозволяють визначити в кожному 

конкретному випадку, «чи є ті або ті відносини публічно-правовими чи 

приватно-правовими» [291, с. 103–112]. 

Суди повинні враховувати, що юрисдикція адміністративних судів 

може бути встановлена законом, зокрема статтею 23 Закону України від 

13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», 

статтями 28, 30 Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VI 

«Про громадські об’єднання», частинами четвертою, п’ятою статті 82  

Закону України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV «Про виконавче 

провадження» тощо. 

Зауважимо, що при розгляді спорів із суб’єктом владних повноважень 

щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності суду необхідно 

перевіряти статус суб’єкта владних повноважень, визначений законом, 

статутом, положенням тощо підприємства, установи, організації. 
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При розгляді адміністративної справи щодо оскарження нормативно-

правових актів чи правових актів індивідуальної дії, адміністративний суд 

повинен виходити з того, що не може визнати його неконституційним, адже 

це віднесено до компетенції Конституційного Суду України. 

Зауважимо, що Кодекс адміністративного судочинства України 

відносить певні категорії справ до адміністративної юрисдикції, які 

підлягають розгляду в особливому порядку, зокрема: про оскарження певних 

нормативно-правових актів уповноважених органів виконавчої влади, чи/та 

місцевого самоврядування чи інших органів владних повноважень; 

оскарження дій чи бездіяльності, а також актів Президента України, 

Верховної Ради України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Вищої ради правосуддя, бездіяльності Кабінету Міністрів України; також 

оскарження певних індивідуальних актів Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, Національного банку України, Міністерства фінансів України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку й рішень Кабінету 

Міністрів України щодо виведення банків з ринку; примусове вилучення 

земельної ділянки та інших об’єктів нерухомого майна, якщо вони на ній 

розміщені, з мотивів суспільної необхідності; оскарження рішень, дій або 

бездіяльності комісій з референдуму, виборчих комісій, членів цих комісій; 

про уточнення списку виборців; оскарження рішень, дій або бездіяльності 

органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, інформаційних 

агентств, засобів масової інформації, підприємств, організацій, установ, їхніх 

посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації 

та інформаційних агентств, якщо вони порушують законодавство про вибори 

та референдум; оскарження бездіяльності та активних дій кандидатів, їхніх 

довірених осіб, місцевої організації політичної партії, політичної партії 

(блоку), їх посадових або уповноважених осіб, ініціативної групи 

референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу, члена 

ініціативної групи, громадської організації, політичної партії, якщо вони є 

суб’єктами процесу референдуму або їх уповноваженими особами, 
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офіційного спостерігача, якщо він є суб’єктом процесу референдуму; щодо 

проведення виборів Президента України; щодо здійснення виборчого 

процесу чи референдуму; за адміністративними позовами певних органів 

виконавчої влади, певних органів місцевого самоврядування щодо 

здійснення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань; за 

адміністративними позовами про усунення перешкод та заборону втручання 

в здійснення права на свободу мирних зібрань; щодо гарантованого 

забезпечення потреб оборони; за зверненням податкових та митних органів; 

за зверненням Служби безпеки України щодо віднесення фізичних осіб, 

юридичних осіб та організацій до списку осіб, пов’язаних з провадженням 

терористичної діяльності чи щодо яких застосовано міжнародні санкції, 

виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з такого списку та 

надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом або ж його 

фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його 

фінансуванням; про припинення повноважень народного депутата України 

достроково в разі невиконання ним вимог щодо несумісності; щодо 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності; щодо рішень, дій або 

бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця; 

щодо примусового повернення чи примусового видворення іноземців або 

осіб без громадянства за межі території України; за адміністративними 

позовами щодо затримання іноземців або осіб без громадянства; за 

адміністративними позовами щодо оскарження рішень центрального органу 

виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, щодо продовження зупинення відповідних фінансових операцій 

тощо. 

М. Цуркан звертає увагу на те, що юридична наука визначає, що 

нормативно-правові акти – це правові акти управління, які встановлюють, 

змінюють, припиняють (скасовують) правові норми. Нормативно-правові 
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акти містять адміністративно-правові норми, які встановлюють загальні 

правила регулювання однотипних відносин у сфері виконавчої влади, 

розраховані на тривале застосування. Вони встановлюють загальні правила 

поведінки, норми права, регламентують однотипні суспільні відносини 

в певних галузях і здебільшого розраховані на довгострокове та багаторазове 

їх застосування. Другу групу актів за критерієм юридичної природи 

формують індивідуальні акти. Останні стосуються конкретних осіб та їхніх 

відносин. Загальною рисою, яка відрізняє індивідуальні акти управління, є їх 

виражений правозастосовний характер. Головною рисою таких актів є їхня 

конкретність, а саме: чітке формулювання конкретних юридичних 

волевиявлень суб’єктами адміністративного права, які видають такі акти; 

розв’язання за їх допомогою конкретних, а саме індивідуальних, справ або 

питань, що виникають у сфері державного управління; чітка визначеність 

адресата – конкретної особи або осіб; виникнення конкретних 

адміністративно-правових відносин, обумовлених цими актами. З’ясування 

цієї обставини має істотне значення для правильного вирішення справи, 

оскільки «нормативно-правові акти можуть бути оскаржені широким колом 

осіб (фізичних та юридичних), яких вони стосуються. Індивідуальні ж акти 

можуть бути оскаржені лише особами, чиї безпосередні права, свободи чи 

інтереси, які охороняє закон, такими актами порушені» [168]. 

Акти перевірки не є рішеннями суб’єкта владних повноважень, не 

спричиняють виникнення будь-яких прав і обов’язків осіб чи суб’єктів 

владних повноважень, а тому не викликають правовідносин, що можуть бути 

предметом спору. Відповідно до частини другої ст. 124 Конституції України 

юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають 

у державі. Отже, суди розглядають лише спори, які виникають між 

учасниками певних правовідносин. Тому відсутність правовідносин 

унеможливлює звернення до суду, оскільки відсутнє право, що підлягає 

судовому захисту. Отже, суд не повинен розглядати справу в тому разі, якщо 

пред’явлені позивачем вимоги не випливають із певних правовідносин, 
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а тому не підпадають під судову юрисдикцію. Наприклад, «якщо предметом 

позову є скасування акта перевірки суб’єкта владних повноважень, то судам 

варто відмовляти у відкритті провадження в адміністративній справі, 

а відкрите провадження у справі потрібно закривати» [247, п. 13]. 

Зауважимо, що обов’язковою ознакою нормативно-правового акта чи 

правового акта індивідуальної дії, а також відповідних дій чи бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень є створення ними юридичних наслідків 

у формі прав, обов’язків, їх зміни чи припинення [248]. 

Для розмежування адміністративної юрисдикції також необхідним 

є з’ясування суті спорів між суб’єктами владних повноважень з приводу 

реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих 

повноважень 

Компетенція у сфері управління – це «закріплена у законодавстві 

сукупність повноважень, прав та обов’язків державного органу, установи або 

посадової особи, які вони зобов’язані виконувати для виконання своїх 

функціональних завдань, що полягають у здійсненні управлінського, тобто 

організаційного впливу на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають 

певного втручання держави» [5, с. 159]. 

В узагальненому вигляді управління – це діяльність суб’єкта, що 

виявляється у цілеспрямованому, організуючому впливі на об’єкт 

управління, здійснюваному з метою приведення його у бажаний для суб’єкта 

стан. Управлінська система – це єдине ціле, що існує і розвивається через 

взаємодію його компонентів. Під державним управлінням потрібно розуміти 

«специфічну діяльність держави, що полягає у функціонуванні низки 

уповноважених структур (органів) з реалізації виконавчо-розпорядчих 

функцій, що безпосередньо, планомірно, владно і в межах правових норм 

впливають на суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до 

публічних інтересів» [203, с. 8, 18]. 

Згідно Указу Президента України «Про заходи щодо впровадження 

Концепції адміністративної реформи в Україні» делеговані функції, 
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повноваження – функції, повноваження (права і обов’язки), що їх набуває 

певний суб’єкт (орган чи посадова особа) шляхом передачі йому для 

виконання від іншого суб’єкта за власним рішенням останнього або на 

підставі норми закону. «Делегування означає здебільшого передачу функцій, 

повноважень на певний час із збереженням у делегованого суб’єкта права 

повернути їх до власного виконання. Водночас делегований суб’єкт набуває 

права контролю за станом і наслідками виконання делегованих функцій, 

повноважень; він може також фінансувати із власних коштів їх здійснення, 

передавати у користування необхідні для цього майнові об’єкти» [382]. 

Для розмежування адміністративної юрисдикції також необхідним 

є з’ясування суті адміністративного договору – спільний правовий акт 

суб’єктів владних повноважень або правовий акт за участю суб’єкта владних 

повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, має форму 

договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, визначає взаємні права та 

обов’язки його учасників у публічно-правовій сфері і укладається на підставі 

закону: а) для розмежування компетенції чи визначення порядку взаємодії 

між суб’єктами владних повноважень; б) для делегування публічно-владних 

управлінських функцій; в) для перерозподілу або об’єднання бюджетних 

коштів у випадках, визначених законом; г) замість видання індивідуального 

акта; ґ) для врегулювання питань надання адміністративних послуг. 

Суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт 

при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

В Г. Перепелюк зазначає, що договір відносять до категорії 

адміністративних договорів, якщо йому притаманні одночасно такі риси: 

1) хоча б однією із сторін договору є суб’єкт владних повноважень; 2) права 

та обов’язки сторін договору випливають із владних управлінських функцій 

такого суб’єкта; 3) договір укладають з метою задоволення публічних 

потреб; 4) складовою частиною предмету договору є рішення, дії чи 
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бездіяльність суб’єкта владних повноважень, які входять до змісту 

відповідної управлінської функції; 5) порядок укладення та виконання угоди 

за загальним правилом регулюють норми публічного права із субсидіарним 

застосуванням в окремих випадках норм цивільного права. Для окремих 

категорій адміністративних договорів закон може передбачати в якості 

обов’язкових також інші, додаткові риси [297, с. 48]. 

Відповідно до визначення, поданого у Великому енциклопедичному 

юридичному словнику, адміністративний договір є однією з правових форм 

управлінської діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, яка застосовується у сфері публічно-правових відносин. 

Характерними ознаками адміністративного договору є те, що він: «1) виникає 

зі сфери реалізації публічно-владних повноважень органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування; 2) забезпечує задоволення інтересів публічно-

правового характеру; 3) передбачає можливість оперативного контролю за 

виконанням договору; 4) має за підставу виникнення право-застосовний акт; 

5) забезпечується можливістю накладення санкцій адміністративного чи 

дисциплінарного характеру за порушення або невиконання договірних 

зобов’язань тощо» [295, с. 20]. 

Р. Куйбіда необхідними ознаками адміністративного договору вважає 

такі: «1) суб’єктна – обов’язковою стороною у ньому є суб’єкт владних 

повноважень (іншою стороною чи іншими стогонами можуть бути як 

суб’єкти владних повноважень, так і інші учасники правовідносин); 

2) предметна – його змістом (предметом) є права та обов’язки сторін, що 

випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних 

повноважень. При прийнятті рішення щодо віднесення того чи того договору 

до категорії адміністративного договору варто враховувати такі ознаки 

адміністративного договору: необхідні (ті, що визначені у статті 3 Кодексу 

адміністративного судочинства України): 1) обов’язковою стороною у ньому 

є суб’єкт владних повноважень (іншою стороною чи іншими сторонами 

можуть бути як суб’єкти владних повноважень, так і інші учасники 
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правовідносин); 2) його змістом (предметом) є права та обов’язки сторін, 

пов’язані з реалізацією принаймні однією з них владних управлінських 

функцій суб’єкта владних повноважень; додаткові (ті, що можуть 

проявлятися в усіх адміністративних договорах або частині з них): 3) суб’єкт 

владних повноважень, укладаючи відповідний договір, діє не для 

задоволення особистих потреб (як фізичної чи юридичної особи), а для 

задоволення публічних інтересів (потреб); 4) суб’єкт владних повноважень 

здебільшого при укладенні такого договору зв’язаний вимогами 

(процедурами, обмеженнями тощо), визначеними законодавством, як 

у частині вибору контрагента, так і в частині встановлення суттєвих умов 

договору; 5) суб’єкт владних повноважень укладає договір на реалізацію 

своєї адміністративної правосуб’єктності, а не цивільної (для 

адміністративної правосуб’єктності статус фізичної чи юридичної особи для 

суб’єкта владних повноважень не має значення); 6) суб’єкт владних 

повноважень зазвичай укладає договір на підставі рішення, прийнятого на 

виконання владного управлінського повноваження; 7) договір може містити 

умови, які не властиві цивільним договорам та спрямовані на краще 

забезпечення публічного інтересу» [235, с. 27, 37]. 

Необхідними ознаками адміністративного договору є суб’єктність, 

тобто однією зі сторін договору є суб’єкт владних повноважень, 

і предметність – права й обов’язки учасників договору випливають 

з управлінських функцій суб’єкта владних повноважень. Ще одна ознака 

адміністративного договору – це мета його укладання, якою є реалізація 

функцій держави, а саме: реалізація повноважень того чи іншого 

органу [169]. 

Суб’єкти (в тому числі орган державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові чи службові особи), які задля реалізації своїх 

повноважень вільно укладають договір відповідно до норм ЦК України, «під 

час укладання такого договору його сторони вільно домовляються про зміст 

і обсяг прав і обов’язків за договором, можуть відмовитись від його 



315 

укладання, то тоді такий договір може бути цивільним (господарським), але 

не адміністративним, оскільки в змісті цього договору відсутні відносини 

влади і підпорядкування, що є обов’язковими для адміністративного 

договору, а кожний суб’єкт такого договору виступає як рівний один 

до одного» [166]. 

На думку М. Смоковича, у спорах адміністративної юрисдикції за 

позовом суб’єкта владних повноважень право відповідача (людини, 

юридичної особи) ще не порушено, і оскільки суб’єкт владних повноважень 

свою функцію (повноваження) хоче реалізувати через суд, то суд під час 

розгляду справи обов’язково повинен перевірити законність реалізації цих 

повноважень та в результаті виявлення протиправності діяльності суб’єкта 

владних повноважень не дозволити йому реалізувати це повноваження 

шляхом прийняття рішення про відмову в позові. «В основі спору 

адміністративної юрисдикції повинні бути покладені публічні відносини, 

незалежно від сторін у справі та від того, чи є суб’єкт владних повноважень 

є позивачем, чи відповідачем в адміністративній справі. Право на звернення 

до суду суб’єкта владних повноважень може бути закріплено в будь-якому 

законі, в тому числі й у матеріальному, який регулює приватні відносини, як 

у зазначеному випадку – право суб’єкта владних повноважень на 

звернення до адміністративного суду закріплено в Цивільному кодексі 

України» [253, с. 55, 58]. 

Поняття виборчого процесу або процесу референдуму Кодексом 

адміністративного судочинства України не визначено, а тому судам варто 

звертатися до Законів України «Про вибори Президента України» [145], 

«Про вибори народних депутатів України» [144], «Про всеукраїнський та 

місцеві референдуми» [147] та інших нормативно-правових актів, якими 

визначено етапи (початок, проходження та закінчення) виборчого процесу та 

процесу референдуму. 

Спори, зокрема щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

виборчих комісій чи комісій з референдуму, які виникли поза межами етапів 
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виборчого процесу та процесу референдуму або не стосуються виборчого 

процесу чи процесу референдуму, не належать до спорів, пов’язаних 

з виборчим процесом чи процесом референдуму, а тому визначення 

юрисдикції таких спорів та їх розгляд проводять в загальному порядку. 

Суди повинні враховувати, що всі спори щодо правовідносин, 

пов’язаних з реалізацією права вимоги щодо проведення та призначення 

референдуму, також повинні розглядатися за особливостями, визначеними 

КАС України для розгляду спорів, пов’язаних з виборчим процесом та 

процесом референдуму. 

Визначаючи спір щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим 

процесом чи процесом референдуму, за суб’єктним складом (сторонами), 

судам необхідно керуватися тим, хто є позивачем у справі (суб’єкт виборчого 

процесу, ініціативна група референдуму, інші суб’єкти ініціювання 

референдуму) та хто є відповідачем у справі, оскільки не кожна особа може 

бути стороною в такому спорі. 

Загальне право на подання позову в спорі, пов’язаному з виборчим 

процесом чи процесом референдуму, належить суб’єктам виборчого процесу, 

а також ініціативній групі референдуму, іншим суб’єктам ініціювання 

референдуму, як це передбачено частиною першою статті 172 КАС України. 

Ця норма є бланкетною, вона направляє до нормативно-правових актів, які 

регулюють виборчий процес чи процес референдуму та визначають коло 

суб’єктів виборчого процесу чи процесу референдуму. 

Крім того, судам необхідно мати на увазі, що суб’єкти виборчих 

процесів чи процесів референдумів мають право на звернення до суду щодо 

вирішення зазначених спорів лише в тому виборчому процесі або процесі 

референдуму, у якому вони набули свого статусу суб’єкта виборчого процесу 

чи процесу референдуму. 

Крім того, судам варто враховувати, що в зазначеному порядку 

звернутися до суду мають право особи, які хочуть реалізувати своє право на 

участь у виборчому процесі чи процесі референдуму або набути статусу 
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суб’єкта виборчого процесу чи процесу референдуму, у разі відмови в цьому 

виборчими комісіями чи комісіями з референдуму або органами державної 

влади чи органами місцевого самоврядування. «Якщо така відмова 

неоскаржена або визнана законною, то ці особи не мають права оскаржувати 

подальші рішення, дії та бездіяльність виборчих комісій чи комісій 

з референдуму або органів державної влади чи органів місцевого 

самоврядування у виборчому процесі чи процесі референдуму як суб’єкти 

відповідного процесу та не мають права в подальшому на подання позову 

в зазначеному порядку» [315, п. 2–3]. 

Предметна підсудність в адміністративному судочинстві – кореляція 

справ і судів за такою ознакою як предмет спору. Вона визначена ст. 19 

КАС України. 

Для того, щоб не виникали дефектні юридико-фактичні правові 

ситуації, необхідно враховувати кілька правил дотримання предметної 

підсудності, передбачених ст. 20 КАС України. 

Наприклад, по-перше, необхідно враховувати, що місцевим загальним 

судам як адміністративним судам підсудні: 1) адміністративні справи щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності; 2) справи, 

пов’язані з виборчим процесом або процесом референдуму; 

3) адміністративні справи, які пов’язані з фактом перебуванням іноземців та 

осіб без громадянства на території України; 4) адміністративні справи 

з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця щодо 

здійснення ним виконавчого провадження; 5) адміністративні справи щодо 

оскарження рішень Національної комісії з реабілітації в правовідносинах, що 

виникли на підставі Закону України «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років. 

По-друге, окружним адміністративним судам підсудні всі 

адміністративні справи, крім вищезазначених. 
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Варто зазначити, що в судовій практиці існують справи, в яких особи 

оскаржують протокол про адміністративне правопорушення. Інколи суд 

відкривають провадження в таких справах. Проте з цього приводу 

є визначена позиція суду касаційної інстанції про те, що такий протокол не 

підлягає оскарженню в порядку адміністративного судочинства [352, с. 26]. 

Необхідно підкреслити, що спори щодо оскарження рішення, дій чи 

бездіяльності у сфері безпеки дорожнього руху наділені деякими особли-

востями, передбаченими Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» [146]. Зазначений закон 

регламентує так звану спрощену процедуру притягнення осіб до адміні-

стративної відповідальності [74, с. 355; 196, с. 28; 118, с. 143; 303, с. 163]. 

Територіальна підсудність в адміністративному судочинстві – 

кореляція справ і судів за такою ознакою, як місце розгляду справи 

(визначає, який конкретно адміністративний суд може розглянути конкретну 

адміністративну справу за першою інстанцією). Вона визначена ст. 25 

КАС України. 

Адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів та 

діянь суб’єктів владних повноважень щодо конкретно визначеної особи 

розглядаються за вибором позивача. 

Якщо позивач не має місця проживання (перебування) в Україні, тоді 

справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача. 

У разі невизначеності цим Кодексом територіальної підсудності 

адміністративної справи таку справу розглядає адміністративний суд за 

вибором позивача. 

Позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим 

у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, 

якщо інше не передбачено цим Кодексом. 

Позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їхнім 

місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, 
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фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, якщо інше не 

передбачено цим Кодексом. 

Інстанційна підсудність дозволяє розмежувати компетенцію 

адміністративних судів різних рівнів (першої, апеляційної та касаційної 

інстанцій). Вона визначена ст. ст. 22–24 КАС України. 

Наприклад, місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як 

адміністративні суди та окружні адміністративні суди) за загальним 

правилом вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції. 

Апеляційному адміністративному суду підсудні справи щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності Центральної виборчої, дій 

кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, а також за 

позовами про примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності. 

Апеляційним адміністративним судам як судам першої інстанції 

підсудні справи за позовами про примусове відчуження з мотивів суспільної 

необхідності земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 

розміщені, а також спори щодо проведення аналізу ефективності здійснення 

державно-приватного партнерства та спори, що виникають у зв’язку 

з проведенням та/або визначенням результатів конкурсу з визначення 

приватного партнера та концесійного конкурсу. 

Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні деякі справи щодо 

встановлення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського 

референдуму або виборів, справи за позовом щодо дострокового припинення 

повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження 

актів, дій чи бездіяльності Президента України, Верховної Ради України, 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, 

рішень, дій чи бездіяльності органів, які обирають (призначають), звільняють 

членів Вищої ради правосуддя, щодо питань обрання (призначення) на 

посади членів Вищої ради правосуддя, звільнення їх з таких посад, 

бездіяльності Кабінету Міністрів України, яка полягає в невнесенні певного 

законопроєкту до Верховної Ради України на реалізацію рішення 
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Українського народу щодо підтримки питання, яке має загальнодержавне 

значення на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою. 

Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення 

місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як 

адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться 

у межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди 

апеляційної інстанції. 

У випадках, визначених цим Кодексом, Верховний Суд як суд 

апеляційної інстанції переглядає в апеляційному порядку судові рішення 

апеляційного адміністративного суду. 

У випадках, визначених цим Кодексом, Велика Палата Верховного 

Суду переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові 

рішення у справах, розглянутих Верховним Судом як судом першої інстанції. 

Верховний Суд переглядає судові рішення місцевих та апеляційних 

адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції. 

Під підсудністю адміністративних справ розуміють сукупність 

юридичних ознак (властивостей) адміністративної справи, на основі яких 

закон визначається суд, що буде розглядати справу. 

На підставі наведеного, робимо висновок, що основними дефектами 

юридичних фактів та інших елементів фактичного складу при розгляді 

адміністративної справи в суді першої інстанції в адміністративному 

судочинстві України є такі: 

– подання позивачем до суду позовної заяви з недотриманням її форми 

та змісту; 

– подання позивачем до суду заяви про відкликання позовної заяви; 

– подання позовної заяви особою, яка не має адміністративної 

процесуальної дієздатності; 

– подання позовної заяви від імені позивача особою, яка не має 

повноважень на ведення справи; 
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– перебування в цього або іншого суду спору між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; 

– у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав є такі, що набрали законної сили, рішення або постанова суду, 

ухвала про закриття провадження в адміністративній справі; 

– смерть фізичної особи чи припинення існування юридичної особи, 

які зверталися з позовною заявою, або до яких було пред’явлено 

адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають 

правонаступництва; 

– подання позивачем позовної заяви із вимогою стягнення грошових 

коштів, яка ґрунтується на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, 

подано суб’єктом владних повноважень до закінчення строку, передбаченого 

ч. 3 ст. 99 КАС України; 

– позивач повторно не прибув у попереднє судове засідання чи 

в судове засідання без поважних причин, якщо від нього не надійшло заяви 

про розгляд справи за його відсутності; 

– особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за 

захистом прав, свобод чи інтересів якої у випадках, встановлених законом, 

звернувся орган або інша особа, заперечує проти адміністративного позову 

і від неї надійшла відповідна заява; 

– подання позивачем позовної заяви з пропущенням встановленого 

законом строку звернення до адміністративного суду, який не виявив підстав 

для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду 

поважними; 

– відмова позивача від адміністративного позову і прийняття від-

мови судом; 

– подання позивачем позовної заяви в той час, як до юрисдикції суду 

не віднесено розгляд цієї справи. 

Формування переліку дефектів юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу є перспективним напрямом дослідження, адже сприяє 
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уникненню юридико-дефектних правових ситуацій, що має наслідком 

удосконалення правореалізаційної діяльності учасників адміністративного 

процесу та правозастосовної діяльності суду. 

Предметна підсудність в адміністративному судочинстві – кореляція 

справ і судів за такою ознакою як предмет спору. Вона визначена ст. 18 

КАС України. 

Територіальна підсудність в адміністративному судочинстві – 

кореляція справ і судів за ознакою місця розгляду справи (визначає, який 

конкретно адміністративний суд може розглянути конкретну адміністративну 

справу за першою інстанцією). Вона визначена ст. 19 КАС України. 

Інстанційна підсудність в адміністративному судочинстві – кореляція 

справ і судів за ознакою місця суду в компетенційній ієрархії розмежовує 

повноваження адміністративних судів різних рівнів (першої, апеляційної та 

касаційної інстанцій). Вона визначена ст. 20 КАС України. 

Підсудність в адміністративному судочинстві – це нормативно 

встановлена взаємозалежність (кореляція) адміністративних справ 

і адміністративних судів. Вона виявляється в тому, що компетенція суду 

поширюються лише на відповідне коло справ. Ознака підсудності 

є важливим критерієм, за яким суд приймає справу до розгляду і вирішення, 

уникнення дефектних юридико-фактивних ситуацій. 

Уважаємо, що підсудність в адміністративному судочинстві – це 

нормативно встановлена взаємозалежність (кореляція) адміністративних 

справ і адміністративних судів. Вона виявляється в тому, що компетенція 

суду поширюються лише на відповідне коло справ. Ознака підсудності 

є важливим критерієм, за яким суд приймає справу до розгляду і вирішення. 
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5.3. Дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного 

складу під час перегляду судового рішення 

 

Правову, судову помилку розглядають як «особливий різновид 

юридичного факту» [49, c 40]. 

У теорії права виділяють помилки у професійній діяльності: 

законотворчі, правозастосовні; у галузевих дисциплінах – судові помилки, 

помилки на стадії досудового розслідування, податкові помилки та ін. 

Нормативна невизначеність теоретичної і законодавчої конструкції 

помилки, яка відома у вітчизняному правознавстві, визначається її 

ірраціональністю, що виражається в такому: «по-перше, помилка відносно 

одних суб’єктів права відіграє негативну роль, а щодо інших – позитивну; по-

друге, за допомогою терміна «помилка» в юриспруденції позначають 

негативний результат, фрагмент неправильного поводження суб’єкта права, 

що перешкоджає досягненню законодавчо визначених цілей; по-третє, 

юридична помилка повинна розглядатися як потенційна причина настання 

шкідливих, а в окремих випадках і суспільно-небезпечних, з погляду 

держави, суспільства й особистості, наслідків» [418, с. 123–136]. 

Отже, юридична помилка – «обумовлений неправильним 

і ненавмисним діянням негативний результат, який перешкоджає реалізації 

суб’єктивних прав та інтересів, які охороняє закон, і потребує юридичного 

розгляду [249, c. 27]. 

О.Ф. Скакун у підручнику «Теорія держави і права» до юридичних 

помилок відносить: прогалини у нормативному акті, суперечності між його 

статтями, нечіткі формулювання, стилістичні погрішності та ін., які 

знижують якість акта, ускладнюють його усвідомлення і роз’яснення 

(тлумачення), реалізацію норм права в конкретних відносинах. Дослідниця 

виділяє такі види юридичних (правотворчих) помилок: 

1. Власне юридичні – прийняття декларативних норм, тобто норм, не 

забезпечених матеріальними ресурсами і необхідними юридичними 
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засобами; наявність колізійних норм, тобто норм, що суперечать одна одній; 

відсилання до неіснуючих нормативно-правових актів або неповне 

закріплення життєвих обставин, що мають істотне значення для застосування 

норм права; прогалини та ін. 

2. Логічні – наявність логічних суперечностей між окремими 

нормативними розпорядженнями, порушення домірності визначення понять; 

тавтологія – повторення одного терміна в іншому, наприклад, «живі 

тварини», «ліс як деревна рослинність»; визначення одного невідомого 

терміна через інший невідомий, наприклад, визначення оперативно-

розшукової діяльності як виду діяльності, здійснюваної шляхом проведення 

оперативно-розшукових заходів, та ін. 

3. Граматичні – «наявність ненормативних словосполучень, 

громіздких конструкцій, що ускладнюють розуміння змісту статті 

нормативного акта, та ін.» [349]. 

У підручнику «Теорія держави і права» за редакцією Н.І. Матузова та 

А.В. Малька виділені такі види помилок: 

1. За ступенем визначеності: уявні помилки, що здебільшого не 

встановлені, а тільки передбачаються; фактичні – реально зафіксовані 

у встановленому порядку, і до яких приймають заходи для виправлення. 

2. За типом: помилки, допущені у межах правомірної поведінки; 

помилки, зроблені у межах правопорушення. 

3. За юридичною значущістю: незначні, які не впливають на кінцевий 

результат; істотні (матеріальні) – перешкоджають реалізації учасникам 

відносин своїх законних інтересів і потреб, а також дозволяють досягти 

конкретних цілей. 

4. За відносністю помилок у професійній юридичній діяльності: 

«законодавчі помилки – обумовлений ненавмисними і неправильними діями 

правотворчого органа негативний результат, що виражається у виданні такої 

юридичної норми або нормативно-правового акта, що не досягають 

поставлених цілей щодо упорядкування суспільних відносин; 



325 

правозастосовні помилки – обумовлений ненавмисними і неправильними 

діями суб’єкта правозастосовного процесу негативний результат, який 

перешкоджає реалізації юридичної норми» [257, c. 41–49]; помилки при 

тлумаченні норм права – «ненавмисне, неправильне, офіційне нормативне 

роз’яснення змісту юридичної норми, що сприяє формуванню умов, 

сприятливих для порушення норм права тими учасниками процесу 

правозастосування, яким було адресовано таке тлумачення» [370, c. 559–561]. 

Г.М. Чувакова [418, с. 123–136] зазначає, що помилка взагалі 

є результатом неправильної дії, яка не досягає поставленої мети. Помилки 

пов’язані із неточністю дій, неадекватністю мислення і виражаються 

в порушенні будь-яких правил. Помилка в правозастосовній діяльності 

є особливим юридичним фактом, яка зумовлює виникнення, зміну або 

припинення певних правових відносин. При цьому варто розрізняти два 

протилежних за своєю спрямованістю види правових відносин: а) відносини, 

пов’язані із фактом здійснення та існування помилки; б) відносини, що 

випливають з факту встановлення та усунення помилки. Перший вид 

правових відносин, залежно від характеру помилки (повна або часткова), – 

явище «юридичної патології», правова форма, якою наділені цілком або 

частково неправильні юридично значимі дії. Отже, після виявлення 

і усунення помилки вони припиняють свою дію у тій частині, яка служила 

формою або результатом неправильної діяльності. Інший вид правовідносин 

обумовлений необхідністю відновлення порушеного права й усунення 

наслідків помилки. За своєю природою вони мають процесуальний характер, 

тому що обслуговують процес відновлення режиму правомірності 

в правозастосовній діяльності. Розбіжність між зазначеними видами 

правових відносин полягає у тому, що перші охоплені поняттям «помилкових 

правових відносин», інші ж можна назвати «правовідновлювальними», вони 

є важливим і необхідним елементом правопорядку. 

«Помилка в правозастосуванні порушує ланцюг генетичної 

пов’язаності нормативних та індивідуальних розпоряджень, їхні відносини 
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субординації і взаємообслуговування» [184, c. 39–42]. У такий спосіб виникає 

розрив між нормативним і індивідуальним правовим регулюванням, між 

можливістю і дійсністю в правореалізаційних процесах. 

Розглянуті вище особливості правозастосовних помилок дозволяють 

сформулювати їхнє загальне визначення. Правозастосовна помилка – це 

«результат владної діяльності, що суперечить нормам матеріального або 

процесуального права і не досягає істинних цілей правового регулювання 

спеціальних суб’єктів правозастосування, його кваліфікують як помилковий 

компетентний орган в особливому акті» [50, c. 126]. 

Помилка у застосуванні права в усіх випадках «повинна зумовлювати 

для правозастосовувача соціальну відповідальність у різних її видах. Така 

вимога випливає з винятково шкідливих наслідків правозастосовних 

помилок» [50, c. 127]. 

Серед основних ознак юридичної помилки Г.М. Чувакова виділяє такі: 

– «помилка – це негативний результат, наслідок неправильної 

і усвідомлено-вольової поведінки суб’єкта права, нерозривно пов’язаної із 

реалізацією прав і свобод особи, її законних інтересів; 

– помилка має ненавмисний характер і сприяє створенню умов 

настання несприятливих наслідків для учасників правовідносин; 

– помилка – це об’єктивно-протиправне соціальне явище; 

протиправність помилки не пов’язана із порушенням норм права, 

а складається у тому, що вона перешкоджає досягненню тих цілей 

суспільного розвитку, які закріплені в законодавстві; 

– помилка перешкоджає реалізації суб’єктивних прав та інтересів, які 

охороняє закон, тобто є істотною; 

– помилка вимагає юридичного розгляду, набуваючи значення 

юридичної підстави для зміни або припинення правовідношення, а також 

його виправлення» [418, с. 123–136]. 

Судові помилки пов’язані з неточністю дій, неадекватністю мислення 

і виражаються в порушенні норм права. Помилки призводять до зміни або 
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відміни актів застосування правових норм. Судова помилка розглядається як 

дефектний юридичний факт – процесуальна дія, яка порушує правові норми. 

Під помилкою розуміють «неправильне знання про фактичні обставини, 

правову норму, а також права та обов’язки суду на здійснення процесуальної 

дії, результатом чого виступає незаконна процесуальна дія» [265, с. 130]. 

Можна виділити два найголовніших види судових помилок, які 

виникають в провадженні суду першої інстанції при розгляді та вирішенні 

цивільних справ. Це помилки, які виникають при тлумаченні норм 

законодавства, та помилки, які виникають в процесі правозастосування. 

«Судові помилки, які виникають при тлумаченні норм права, можуть бути 

усунені шляхом ознайомлення суддями судів перших інстанцій 

з постановами Пленуму Верховного Суду України, у яких на підставі аналізу 

й узагальнення судової практики вміщені роз’яснення судам з питань 

застосування чинного цивільного законодавства при розгляді різних 

категорій цивільних справ, а також вивчення судової практики, яка 

закріплюється в окремих рішеннях з цивільних справ. А судові помилки, які 

виникають при правозастосуванні, усуваються шляхом виправлення їх 

в апеляційному та касаційному порядку, а у випадках, визначених ЦПК 

України, – самим судом, що допустив помилку» [240, с. 176]. 

«Помилковість може бути допущена будь-яким учасником процесу, 

однак така діяльність дійсно набуває ознак помилки, якщо її помилковість не 

виправлена суддею» [58, с. 248]. 

Під судовою помилкою варто розуміти відображений в судовому акті 

результат діяльності судді, який здійснюється у формі діяння 

нерегламентованого процесуальними та матеріальними нормами, наслідками 

якого стає порушення прав та законних інтересів. Судова помилка – це 

«результат судової діяльності, який не збігається з метою господарського 

судочинства та має такі необхідні ознаки: 1) наявність спеціального суб’єкта 

– судді або складу суддів; 2) нерегламентованість процесуальним та 

матеріальним нормам; 3) негативні юридичні наслідки, які зумовлюють 
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порушення прав та законних інтересів учасників розгляду справи; 

4) здійснення у формі противоправного діяння (дії або бездіяльності); 

5) ліквідується спеціальними засобами господарсько-процесуального 

захисту, а саме: переглядом судових актів у апеляційному чи касаційному 

порядку; 6) є результатом неправової поведінки; 7) у результаті їх усунення 

змінюється суть судового акта» [276, с. 177]. 

Н.М. Кушнір [241, с. 74], узагальнюючи причини судових помилок, 

зазначає, що різні автори відносять до найрізноманітніші обставини: 

1) «надмірне навантаження на суддів» [136, с. 7]; 2) «нестабільність та 

відсутність однакового правозастосування у судовій практиці, постійне 

оновлення законодавства, відсутність негайної інформації про практику 

застосування нового законодавства, концептуальну застарілість чинних 

процесуальних законів» [242, c. 3–5]; 3) «недостатньо високий рівень 

підготовки і навчання суддів, недостатнє інформування судів, відсутність 

однакового тлумачення і застосування закону» [293, c. 13]; 

4) «недосконалість процесуального законодавства, незадовільне фінансове 

і матеріально-технічне забезпечення судів» [378, c. 13–15]; 5) «оновлення 

суддівського корпусу і відсутність у молодих суддів необхідної 

практики» [243, c. 4]; 6) «вирішення судом справи на основі нормативного 

акта, який згодом визнаний неконституційним» [20, c. 2] та ін. 

Уважаємо, судові помилки в адміністративному судочинстві 

є дефектами юридичних фактів. Судові помилки великою мірою можуть бути 

виправлені судом вищої інстанції. Для цього законодавець передбачив 

норми, які регламентують указану процедуру та компетенцію суду. 

Підставами для зміни постанови або ухвали суду першої інстанції є: 

1) правильне вирішення справи чи питання загалом, але із помилковим 

застосуванням норм матеріального чи процесуального права; 2) вирішення не 

всіх позовних вимог або питань. 

Досить часто судова помилка зумовлює ухвалення помилкового 

судового рішення (дефектного юридичного факту), яке скасовується чи 
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змінюється судом вищої інстанції. Такий випадок зафіксований у справі за 

адміністративним позовом ОСОБА_2 до управління Пенсійного фонду 

України в Сторожинецькому районі Чернівецької області про пере-

рахунок пенсії. 

Постановою Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 

30 серпня 2011 року позов задоволено, а саме: зобов’язано відповідача 

нарахувати та виплатити позивачу надбавку до пенсії як дитині війни, 

починаючи з 08.02.2011 року по день припинення права на таку допомогу, із 

урахуванням проведених виплат, з врахуванням 30 % від мінімальної пенсії 

за віком відповідно до ст. 6 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни». 

Обґрунтовуючи своє рішення, суд першої інстанції зазначив, що на 

момент звернення позивача до суду, нарахування доплати до його пенсії 

в розмірі 30 % від мінімальної пенсії за віком, відповідно до положень ст. 6 

Закону України «Про соціальний захист дітей війни» відповідачем не 

здійснено. Усупереч положенням вищенаведеної норми права позивачу 

щомісячне підвищення до пенсії виплачували відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 530. З огляду на 

загальні засади пріоритетності законів над підзаконними актами, Закон 

України «Про соціальний захист дітей війни» має вищу юридичну силу 

порівняно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року 

№ 530. Отже, відповідач неправомірно виплачував щомісячне підвищення до 

пенсії в меншому розмірі, ніж це передбачено ст. 6 зазначеного Закону. 

Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду 

23 серпня 2013 року змінено постанову Сторожинецького районного суду 

Чернівецької області від 30 серпня 2011 року на підставі ст. 201 КАС 

України. Абзац третій резолютивної частини Постанови Сторожинецького 

районного суду Чернівецької області від 30 серпня 2011 року викладено так: 

«Зобов’язати управління Пенсійного фонду України в Сторожинецькому 

районі Чернівецької області області нарахувати та виплатити у повному 

обсязі ОСОБА_2, як дитині війни, недоплачене 30 % підвищення до пенсії, 
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що передбачене ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» 

починаючи з 08.02.2011 року по 22.07.2011 року з урахуванням про-

ведених виплат». 

Обґрунтовуючи своє судове рішення, суд апеляційної інстанції 

зазначив, що суд першої інстанції помилково застосував норми 

матеріального права. Зокрема, задовольняючи позов в частині проведення 

перерахунку доплати до пенсії, суд першої інстанції не правильно визначив 

період часу, за який порушене право позивача підлягає відновленню, а саме 

останній зробив помилковий висновок про здійснення перерахунку та 

виплату 30 % надбавки до пенсії позивачу за період з 08.02.2011 року день 

припинення такого права з урахуванням проведених виплат. Адже після 

22 липня 2011 року таке право позивача не порушено, оскільки відповідає 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний 

бюджет України на 2011 рік» від 14 червня 2011 року [310]. 

Підставами для скасування судового рішення адміністративного суду 

першої інстанції та ухвалення нового рішення є: 1) неповне з’ясування судом 

першої інстанції обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність 

стороною обставин, що мають значення для справи, які суд чи суддя першої 

інстанції вважав встановленими; 3) невідповідність висновків суду першої 

інстанції обставинам справи; 4) порушення норм матеріального або 

процесуального права судом першої інстанції, що призвело до неправильного 

вирішення справи або питання, або ж розгляд і вирішення справи 

неуповноваженим судом; участь в ухваленні постанови суддею 

адміністративного суду, якому було заявлено відвід на підставі певних 

обставин, що викликали сумнів у його неупередженості, а заяву про відвід 

визнано судом уже апеляційної інстанції обґрунтованою; ухвалення чи 

підписання постанови не тим суддею адмінсуду, який розглянув справу. 

Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 

15 травня 2013 року скасовано постанову Тульчинського районного суду 

Вінницької області від 14 липня 2011 року та ухвалено нову постанову про 
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відмову в задоволенні позову ОСОБА_2 до Вінницького обласного 

військового комісаріату, Головного управління Пенсійного фонду України 

у Вінницькій області про перерахунок пенсії. 

Обґрунтовуючи своє рішення, суд першої інстанції опирався на те, що 

відповідно до ст. 15 Закону України «Про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців (в редакції до 01.01.2006 року) інвалідам війни I групи 

встановлено підвищення до пенсії в розмірі 400 % мінімальної пенсії за 

віком. Внесенням змін 05.10.2005 року до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» значно звужено передбачені 

законом права позивача, шляхом зменшення розмірів встановленого 

підвищення до пенсії. А закони, які звужують зміст та обсяг, встановлених 

Конституцією України прав і свобод людини та громадянина, не підлягають 

застосуванню. 

Вінницький апеляційний адміністративний суд, скасовуючи на підставі 

п. 4 ч. 1 ст. 202 КАС України постанову суду першої інстанції, зазначив, що 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» від 05.10.2005 та зміни, внесені 

вказаним законом, неконституційними не визнавалися [309]. 

Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 

1 липня 2013 року скасовано постанову Хмельницького міськрайонного суду 

від 06 травня 2011 року у справі та прийнято нову постанову, якою закрито 

провадження на підставі до п. 4 ч. 1 ст. 157 КАС України в частині позовних 

вимог ОСОБА_2 до управління Пенсійного фонду України у Хмельницькому 

районі Хмельницької області про перерахунок пенсії. 

Обґрунтовуючи своє рішення, апеляційний суд зазначив, що 

в матеріалах справи міститься постанова згідно якої ОСОБА_3 зверталась до 

Хмельницького міськрайонного суду з аналогічними позовними вимогами до 

управління Пенсійного фонду України в Хмельницькому районі 

Хмельницької області. Постановою Хмельницького міськрайонного суду від 

21.01.2011 року позов задоволено частково: визнано протиправними дії; 
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зобов’язано управління Пенсійного фонду України в Хмельницькому районі 

провести нарахування та виплату з 02.09.2010 року по 22.11.2010 року 

ОСОБА_2 підвищення пенсії в розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком на 

підставі положень ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни». 

Ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду апеляційну 

скаргу управління Пенсійного фонду України в Хмельницькому районі 

Хмельницької області залишено без задоволення, а постанову 

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21 січня 

2011 року без змін [311]. 

У першому півріччі 2021 року апеляційні адміністративні суди 

переглянули 29 875 рішень (постанов) місцевих адміністративних судів, або 

88 % загальної кількості переглянутих судових рішень, проти 19 921 (86 %) 

і 4149 ухвал (12 %) проти 3293 (14 %) одиниць у першому півріччі 2020 року. 

За результатами апеляційного перегляду рішень (постанов): 

21 859 рішень (постанов), або 73 % загальної кількості переглянутих рішень 

(постанов), залишено без змін проти 14 496 рішень (постанов), або 73 % 

у першому півріччі 2020 року; 8016 рішень (постанов), або 27 %, змінено чи 

скасовано. У першому півріччі 2020 року цей показник становив 5425 рішень 

(постанов), або 27 %. Отже, у звітному періоді порівняно з першим півріччям 

2020 року частка залишених без змін і змінених чи скасованих рішень 

(постанов) не змінилася. За результатами апеляційного перегляду ухвал 

місцевих адміністративних судів: 2378 ухвал, або 57 % загальної кількості 

переглянутих ухвал, залишено без змін проти 1839 (56 %) одиниць 

у першому півріччі 2020 року; 1771 ухвалу, або 43 % загальної кількості 

переглянутих ухвал, змінено чи скасовано проти 1454 (44 %) одиниць 

у першому півріччі 2020 року. 

Статистичні дані свідчать, що у звітному періоді порівняно з першим 

півріччям 2020 року відносний показник змінених чи скасованих ухвал 

зменшився на 1 %, у зв’язку з цим відбулося збільшення на 1 % частки 

постанов, залишених без змін [17]. 
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Зауважимо, на практиці існують випадки, коли суд допускає судові 

помилки (дефекти юридичного факту) при формуванні фактичного складу. 

Наприклад, в апеляційній скарзі зазначають: 1) найменування суду 

апеляційної інстанції, до якого подається скарга; 2) найменування суду 

першої інстанції, що прийняв рішення, а також номер справи та дата його 

ухвалення; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, 

ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) апелянта, його місцезнаходження 

(для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних 

осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо це стосується 

фізичних осіб, за його наявності або ж номер та серія паспорта для фізичних 

осіб – громадян України у випадках, визначених законом, номери засобів 

зв’язку та електронної пошти, а також офіційна електронна адреса у 

випадку наявності; 4) повне найменування, якщо це стосується юридичних 

осбі, або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові), якщо це стосується фізичних 

осіб, інших учасників справи, їх місцезнаходження, якщо це стосується 

юридичних осіб,  або місце проживаня чи перебування, якщо це стосується 

фізичних осіб; 5) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до 

адміністративного суду апеляційної інстанції; 6) обґрунтування вимог 

апелянта із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота 

дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування 

норм права; 7) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає апеляційну 

скаргу, щодо витребування нових доказів, щодо виклику свідків тощо; 

8) дата отримання копії оскаржуваного судового рішення адмінстративного 

суду першої інстанції; 9) перелік документів, що додаються. 

У справі за позовом ОСОБА_3 до відповідача Управління Пенсійного 

фонду України в Криворізькому районі Дніпропетровської області про 

перерахунок щомісячної державної соціальної допомоги ухвалою 

Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 23.02.2012 р. 
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апеляційну скаргу повернено заявнику. При цьому, суд опирається на те, що 

до скарги не додано документу щодо повноважень особи, що її підписала. 

Судом апеляційної інстанції не враховано, що відповідно до ч. 3 ст. 189 

КАС України (в редакції, що діяла на час прийняття оскаржуваної ухвали) до 

апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог закону, 

застосовують положення про залишення її без руху. 

Отже, обов’язковою передумовою застосування до апеляційної скарги, 

оформленої без дотримання правил такого наслідку як повернення скарги, 

є прийняття ухвали про залишення апеляційної скарги без руху та надання 

стороні можливості виправити недоліки, але апеляційним судом цих вимог 

закону виконано не було. 

Тому ухвалою суду касаційної інстанції від 5 лютого 2013 року на 

підставі порушення апеляційним судом норм процесуального права, які 

призвели до постановлення незаконної ухвали, яка перешкоджає подальшому 

провадженню у справі ухвалу Дніпропетровського апеляційного 

адміністративного суду від 23.02.2012 р. скасовано, справу направлено до 

того самого суду для продовження розгляду [383]. 

Отже, судова помилка в адміністративному судочинстві – це дефектний 

юридичний факт чи інший елемент фактичного складу у формі рішення, дії 

чи бездіяльності адміністративного суду, помилковість яких встановлена 

в порядку, передбаченому КАС України. 

Детальне вивчення та узагальнення судових помилок 

в адміністративному судочинстві є перспективним напрямком дослідження, 

адже сприяє з’ясуванню причин та умов скасувань і зміни судових рішень, 

удосконаленню судової практики та захисту прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових 

відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при 

здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, 
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в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, 

неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. 

 

5.4 Дефекти юридичних фактів та інших елементів  

фактичного складу під час розгляду процесуальних питань,  

пов’язаних з виконанням судових рішень 

 

Виконання рішення суду є невід’ємною частиною права на 

справедливий суд. Судові рішення є обов’язковими до виконання на всій 

території України (стаття 124 Конституції). 

Завдання будь-якого з видів судочинств, наявних в Україні, розкрито 

в процесуальних кодексах через здійснення судами в процесі розгляду 

підвідомчих спорів функції захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Отже, найістотнішою 

цінністю судового процесу є його результат, який має проявитися 

у реальному впливі справедливого присуду на статус осіб у спірних 

правовідносинах через принцип обов’язковості рішення суду (п. 9 ч. 3 ст. 129 

Конституції України). Якщо захист інтересів держави може бути 

забезпечений через застосування широкого кола механізмів публічно-

примусово впливу на особу, для самої особи зазвичай залишається лише 

визначений у законодавстві порядок виконавчого провадження при зверненні 

рішення суду до примусового виконання. Водночас, як свідчить практика, 

діяльність державної виконавчої служби з виконання приписів судів 

є незадовільною, що зумовлює зниження авторитету судової влади. Протягом 

тривалого часу, побудова ефективної системи виконання судових рішень 

є одним із найперших кроків до зростання рівня довіри до самої судової 

влади в Україні. На сьогодні, на жаль, «не зважаючи на зусилля, які 

докладають дослідники щодо пошуку законних та раціональних шляхів 

вирішення цієї проблеми, доводиться констатувати її загострення, що 

набуває ознак порушення Україною взятих міжнародних зобов’язань та 
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загрожує втратою державою свого статусу в міждержавних товариствах 

і організаціях» [164, с. 166]. 

Швидкий розгляд адміністративної справи та швидке виконання 

рішення суду є запорукою ефективності правосуддя. Це відображено зокрема 

і в рішеннях Європейського суду з прав людини, які після ратифікації 

Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод (1997 р.) 

стали частиною національного законодавства. У них відзначено, що 

адміністративні органи є складовою частиною держави, яка послуговується 

принципом верховенства права, а відтак інтереси цих органів збігаються 

з необхідністю належного здійснення правосуддя. Якщо адміністративні 

органи відмовляються або неспроможні виконати рішення суду, чи навіть 

зволікають з його виконанням, то гарантії, надані статтею 6 Конвенції 

стороні на судовому етапі, втрачають сенс (наприклад, рішення Горнсбі 

проти Греції від 19.03.1997р.) [234]. 

Аналіз практики Європейського суду з прав людини дозволив виявити 

такі основні принципи виконання рішень національних судів: «1) принцип 

виконання остаточного, обов’язкового для виконання судового рішення; 

2) принцип виконання судового рішення без невиправданих затримок; 

3) принцип ужиття відповідним державним органом, який було належним 

чином поінформовано про остаточне судове рішення проти держави, усіх 

необхідних заходів для його дотримання або передання його іншому 

компетентному органу для виконання; 4) принцип невимагання від особи, яка 

домоглася винесення остаточного судового рішення проти держави, 

ініціювання окремого провадження з його примусовим виконанням; 

5) принцип виконання державою остаточних рішень, винесених проти її 

органів, установ чи підприємств, які перебувають у державній власності або 

контролюються державою» [133, с. 171]. 

Виконавче провадження є одним із найскладніших видів процесуальної 

діяльності в сучасному юридичному процесі. Його сучасний стан 

відрізняється наявністю багатьох нерозв’язаних проблемних питань. 
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Значення виконавчого провадження полягає в тому, що воно гарантує 

фактичну реалізацію рішень судів та інших органів, завершує юрисдикційну 

діяльність щодо захисту суб’єктивних прав громадян та організацій, 

забезпечує зміцнення законності у сфері матеріально-правових відносин та 

сприяє вихованню громадян і посадових осіб у дусі виконання законів 

України [173]. 

На підставі кожного судового рішення, що набрало законної сили або 

яке підлягає негайному виконанню згідно поданої заяви особи, на користь 

якої воно прийнято або прокурора, який звертався в суд з позовом в інтересах 

держави або громадянина, видається один виконавчий лист. У випадку, якщо 

судове рішення винесено щодо декількох позивачів чи відповідачів, суд може 

видати й декілька виконавчих листів. У цьому випадку він має точно 

зазначити яку частину судового рішення необхідно виконати за кожним 

виданим виконавчим листом. Якщо адміністративний суд раніше застосував 

заходи забезпечення позову, то він може видати одночасно із виконавчим 

листом копії необхідних документів, що можуть підтвердити виконання 

ухвали судді адміністративного суду про забезпечення позову. 

Виконавчий лист видає суд першої інстанції. Якщо за наслідками 

перегляду судових рішень адміністративний суд вищої інстанції залишить 

прийняте рішення по суті позовних вимог без змін або прийме нове рішення 

чи змінить судове рішення по суті позовних вимог, то виконавчий лист може 

видаватися судом вищої інстанції, проте лише в тому випадку, якщо 

відповідна заява щодо видачі виконавчого листа надійшла до чаму 

надходження адміністративної справи до місцевого суду. Виконавчий лист 

щодо стягнення суми судового збору суд повинен надіслати до місцевих 

органів податкової служби. 

Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, 

встановленим Законом України «Про виконавче провадження». 

Відповідно до ст. 18 вказаного закону у виконавчому документі 

зазначають: 1) назву та дату видачі виконавчого листа, найменування 
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установи, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали; 2) номер 

рішення, за яким видано документ, та дату його ухвалення; 3) повне 

найменування, якщо це стосується юридичних осіб, або ім’я (прізвище, ім’я 

та по батькові), якщо це стосується фізичних осіб, стягувача та боржника, їх 

місцезнаходження, якщо це стосується юридичних осіб, або місце 

проживання чи перебування, якщо це стосується фізичних осіб, 

ідентифікаційний код стягувача та боржника, якщо це стосується юридичних 

осіб, індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника, якщо це 

стосується фізичних осіб,  або номер і серію паспорта стягувача та боржника 

для фізичних осіб – громадян країни, які у звʼязку із своїми релігійнми або 

іншими переконаннями відмовилися від прийняття ідентифікаційного 

номера, а також офіційно у законний спосіб повідомили про це відповідні 

органи державної влади та мають відповідну відмітку в паспорті 

громадянина України, а також зазначаються інші необхідні дані, якщо вони 

відомі суду чи іншому органу, які ідентифікують боржника та стягувача чи 

можуть сприяти примусовому виконанню рішень, в тому числі, дата 

народження боржника та його місце роботи, якщо це стосується фізичної 

особи, місцезнаходження майна боржника, рахунки боржника та стягувача 

тощо; 4) резолютивну (заключну) частину рішення; 5) дату набрання 

законної сили рішенням, що підлягає виконанню; 6) строк пред’явлення 

виконавчого листа чи іншого виконавчого документа до виконання. 

У випадку, якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або 

проти кількох відповідачів, а також якщо потрібно передати майно, що 

перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі зазначають одного 

боржника та одного стягувача, а також визначається, у якій частині 

необхідно виконати таке рішення, або зазначають, що обов’язок чи право 

стягнення є солідарним. 

Виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою 

посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений 

печаткою. Скріплення виконавчого документа гербовою печаткою 
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є обов’язковим у випадку, якщо орган (посадова особа), який видав 

виконавчий документ, за законом зобов’язаний мати печатку із зображенням 

Державного Герба України. 

Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до 

виконавчих документів. 

Варто зазначити, що в правозастосовній практиці адміністративного 

суду існують правові ситуації, у яких наявний дефектний юридичний факт – 

виконавчий лист адміністративного суду. У такому випадку суд може 

виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, або визнати 

виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню. 

Наприклад, суд, який видав виконавчий лист, може за заявою стягувача 

або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або 

видачі, або визнати виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню, та 

стягнути на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за 

виконавчим листом. 

Суд своєю ухвалою може внести певні виправлення до виконавчого 

документа, а у випадку, якщо виконавчий лист було видано помилково чи 

обов’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв’язку добровільним 

виконанням рішення боржником або іншою особою чи наявні інші причини, 

суд може визнати виконавчий лист документ, що не підлягає виконанню 

повністю або частково. Якщо за таким виконавчим документом стягнення 

уже відбулося повністю або частково, суд за вимогою боржника може 

стягнути на користь боржника безпідставно набути стягувачем за 

виконавчим документом. 

Ухвалу суду за результатами розгляду заяви про виправлення помилки 

у виконавчому листі, про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає 

виконанню, та про стягнення на користь боржника безпідставно одержаного 

стягувачем за виконавчим листом може бути оскаржено в загаль-

ному порядку. 
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Наприклад, у справі за позовом ОСОБА_1 до Сторожинецької міської 

ради, третіх осіб ОСОБА_2, Сторожинецького КП ЖКГ про зобов’язання 

вчинити дії Сторожинецький районний суд Чернівецької області постановив 

ухвалу, якою виправив помилку у виконавчому листі Сторожинецького 

районного суду Чернівецької області від 21 листопада 2012 року, вказавши, 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ боржника – 04062179 [384]. 

В адміністративному судочинстві України, пов’язаному з розглядом 

процесуальних питань щодо виконання судового рішення існують й інші 

дефектні юридико-фактичні правові ситуації, пов’язані із втратою оригіналу 

виконавчого документа. 

Замість втраченого оригіналу виконавчого листа адміністративний суд, 

який видав виконавчий лист, за заявою стягувача або поданням державного 

виконавця може видати його дублікат. 

Суд розглядає заяву (подання) про видачу дубліката в десятиденний 

строк у судовому засіданні з повідомленням стягувача або державного 

виконавця, що звернулися із заявою (поданням), та осіб, які беруть участь 

у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином 

повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому 

розгляду. Ухвалу суду за результатами розгляду заяви (подання) про видачу 

дубліката виконавчого листа може бути оскаржено в загальному порядку. 

За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа встановлюють судовий збір 

у розмірі, встановленому законом. 

Наприклад, ухвалою Чернівецького окружного адміністративного суду 

заяву Хотинського районного центру зайнятості про видачу дубліката 

виконавчого листа у справі за позовом Хотинського районного центру 

зайнятості до Товариства з обмеженою відповідальністю «Зоря» про 

стягнення заборгованості задоволено, видано Хотинському районному 

центру зайнятості дублікат виконавчого листа за справою № 2а‑69/09/2470. 

Обґрунтовуючи своє рішення, Чернівецький окружний 

адміністративний суд зазначив, що на адресу суду надійшла заява про видачу 
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за справою дубліката виконавчого листа у зв’язку із втратою оригіналу 

виконавчого листа під час його виконання. Суду стало відомо, що отримати 

оригінал виконавчого листа № 2а‑69 на цей час не можливо у зв’язку із його 

втратою, тому суд вважає, що заявлені стягувачем вимоги 

є правомірними [385]. 

В адміністративному судочинстві України, пов’язаному з розглядом 

процесуальних питань щодо виконання судового рішення існують й інші 

дефектні юридико-фактичні правові ситуації, пов’язані із пропуском строку 

для пред’явлення виконавчого листа до виконання. 

Відповідно до ст. 261 КАС України стороні виконавчого провадження, 

яка пропустила процесуальний строк для пред’явлення виконавчого 

документа до виконання з певних поважних причин, може бути поновлено 

пропущений нею строк. Відповідно заява про поновлення пропущеного 

процесуального строку подається до суду, який видав виконавчий лист, або 

до відповідного адміністративного суду за місцем виконання. 

Суд має розглянути таку заяву щодо поновлення пропущеного 

процесуального строку в десятиденний строк у судовому засіданні як 

правила з участю та повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Проте 

неприбуття у судове засідання осіб, що були в належний спосіб повідомлені 

про дату, час і місце розгляду такої справи, не перешкоджає 

адміністративному суду в розгляді цієї заяви. Ухвалу суду, постановлена за 

результатами розгляду відповідної заяви про поновлення пропущеного 

строку може бути оскаржено в апеляційному порядку. 

В адміністративному судочинстві України, пов’язаному з розглядом 

процесуальних питань щодо виконання судового рішення існують дефектні 

юридико-фактичні правові ситуації, пов’язані із вибуттям однієї із сторін 

виконавчого провадження. 

У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням 

державного виконавця або за заявою зацікавленої особи суд може замінити 

сторону виконавчого провадження її правонаступником. 
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Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження» 

у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або 

за заявою сторони, а також сама зацікавлена сторона мають право звернутися 

до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. 

Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче 

провадження, обов’язкові тією мірою, якою вони були б обов’язковими для 

сторони, яку правонаступник замінив. 

Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження 

в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного 

виконавця або заінтересованої особи, що звернулися з поданням (заявою), та 

осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття в судове засідання осіб, які були 

належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не 

перешкоджає судовому розгляду. Ухвалу суду за результатами питання про 

заміну сторони виконавчого провадження може бути оскаржено в загаль-

ному порядку. 

Наприклад, ухвалою Чернівецького окружного адміністративного суду 

від задоволено заяву Сокирянського районного центру зайнятості про заміну 

сторони виконавчого провадження у справі за позовом Сокирянського 

районного центру зайнятості до Головного управління Держкомзему 

в Чернівецькій області про стягнення коштів. 

Обґрунтовуючи своє рішення, Чернівецький окружний 

адміністративний суд зазначив, що «відповідно до Постанов КМУ від 

20.10.2011 р. № 1074 «Про затвердження Порядку здійснення заходів, 

пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади», від 17.08.2011 р. № 974 

«Про утворення територіальних органів Державного агентства земельних 

ресурсів» проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи 

Головного управління Держкомзему в Чернівецькій області та утворено 

шляхом реорганізації юридичну особу – Головне управління 

Держземагенства у Чернівецькій області. Оскільки, за правонаступництвом 
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всі зобов’язання перейшли до Головного управління Держземагенства 

у Чернівецькій області, суд вважає за необхідне задовольнити заяву 

Сокирянського районного центру зайнятості та замінити сторону 

виконавчого провадження, а саме Головне управління Держкомзему 

в Чернівецькій області – на Головне управління Держземагенства 

у Чернівецькій області» [386]. 

В адміністративному судочинстві України, пов’язаному з розглядом 

процесуальних питань щодо виконання судового рішення існують дефектні 

юридико-фактичні правові ситуації, пов’язані із скасуванням судового 

рішення (визнання його нечинним або таким, що втратило законну силу) та 

закриттям провадження у справі, залишенням позовної заяви без розгляду 

або з відмовою в задоволенні адміністративного позову чи задоволенні 

позовних вимог у меншому розмірі. 

Питання про поворт виконання судового рішення вирішує суд 

апеляційної чи касаційної інстанції, якщо, скасувавши судове рішення 

(визнавши його нечинним або таким, що втратило законну силу), він 

закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або 

відмовляє у задоволенні адміністративного позову чи задовольняє позовні 

вимоги у меншому розмірі. 

У випадках, встановлених частиною першою ст. 265 КАС України, суд, 

ухвалюючи нове судове рішення, повинен зобов’язати позивача повернути 

відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим судовим рішенням 

або визначити інший спосіб і порядок здійснення повороту виконання. 

Суд апеляційної інстанції, а також касаційний суд, зокрема 

й Верховний Суд у випадку скасування чи зміни судового рішення, яке 

раніше вже було виконано, одночасно з прийняттям рішення може вирішити 

питання щодо повороту його виконання, якщо це необхідно для відновлення 

правового становища учасника справи, що існувало до моменту виконання 

судового рішення. Поворот виконання може здійснюватися в різні способи: 

«1) якщо рішення прийнято майнового характеру, то адміністративний суд 
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зобов’язує стягувача повернути боржнику безпідставно набуте чи стягнене 

майно; 2) якщо сторона (стягувач) не має змоги повернути майно, наприклад, 

індивідуально визначене, то на таку сторону може бути покладено обов’язок 

компенсувати іншій стороні вартість такого майна; 3) у випадку, скасування 

чи зміна певного судового рішення має наслідком відновлення нормативно-

правового акту чи його окремого положення, то адміністративний суд може 

зобовʼязати боржника опублікувати певне оголошення про це в офіційному 

виданні, в якому було раніше оприлюднено такий акт; 4) інший конкретний 

спосіб, який є необхідним для відновлення попереднього правового 

становища, що існувало до виконання конкретного судового рішення, або 

будь-яке інше поновлення прав та інтересів сторони виконавчого 

провадження» [186, с. 941]. 

Якщо питання про поворот виконання судового рішення не було 

вирішене судом апеляційної чи касаційної інстанції, заяву відповідача про 

поворот виконання розглядає адміністративний суд, у якому знаходиться 

справа. Заяву про поворот виконання може бути подано протягом одного 

року з дня виникнення підстав для повороту виконання. 

За подання заяви про поворот виконання судовий збір не сплачується. 

Суд розглядає заяву про поворот виконання в судовому засіданні 

з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, і постановляє ухвалу, яку 

може бути оскаржено в загальному порядку. Неприбуття в судове засідання 

осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду 

справи, не перешкоджає судовому розгляду. 

Питання щодо повороту виконання рішення про відшкодування шкоди, 

завданої органом державної влади смертю фізичної особи, каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я, рішення суду щодо здійснення виплат пенсій чи 

інших періодичних платежів з Державного бюджету України або інших у 

випадках визначених законом позабюджетних державних фондів, а також 

рішення щодо необхідності виплати заробітної плати чи іншого грошового 

утримання у правових відносинах проходження публічної служби 
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дозволяється, якщо скасоване судове рішення адміністративного суду було 

мотивовано на повідомлених позивачем обовʼязково завідомо неправдивих 

відомостей або поданих позивачем підроблених документах. 

Отже, в адміністративному судочинстві України, пов’язаному 

з розглядом процесуальних питань щодо виконання судового рішення 

існують такі основні дефектні юридико-фактичні правові ситуації: 1) втрата 

оригіналу виконавчого документа; 2) пропуск строку для пред’явлення 

виконавчого листа до виконання; 3) вибуття однієї із сторін виконавчого 

провадження; 4) скасування судового рішення (визнання його нечинним або 

таким, що втратило законну силу) та закриття провадження у справі, 

залишення позовної заяви без розгляду або відмова в задоволенні 

адміністративного позову чи задоволення позовних вимог у мен-

шому розмірі. 

Ретельне вивчення юридико-фактичних дефектних ситуацій, 

пов’язаних з розглядом процесуальних питань щодо виконання судового 

рішення «сприяє удосконаленню правореалізаційної діяльності учасників 

адміністративного процесу та правозастосовної діяльності суду» [70, с. 29]. 

 

Висновки до розділу 5. 

 

Дефект юридичного факту в адміністративному судочинстві – це такий 

його стан, ознака, особливість, що не відповідає нормі права, яка регулює 

певний вид правовідносин у сфері судового адміністративного процесу, а 

також зумовлює наявність обставин, які перешкоджають виконанню завдань 

адміністративного судочинства, якісному та оперативному розгляду справи, 

настанню очікуваних прогнозованих правовідносин. 

Дефектність фактичного складу в адміністративному судочинстві – 

наявність дефектного юридичного факту чи іншого елементу фактичного 

складу або ж їх відсутність, що не відповідає нормі права, яка регулює 

певний вид правовідносин у сфері судового адміністративного процесу, а 
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також перешкоджає виконанню завдань адміністративного судочинства, 

якісному та оперативному розгляду справи, настанню очікуваних 

прогнозованих правовідносин. 

Класифікацію дефектів юридичних фактів, або поділ їх можна 

здійснити за підставою регулятивної спрямованості норми права: на 

процесуальні, матеріальні та матеріально-процесуальні. Під матеріальними 

дефектами юридичних фактів можна розуміти такі дефекти, які виникли та 

існують у сфері матеріальних правовідносин і перешкоджають настанню 

матеріальних правових наслідків, під процесуальними дефектами – ті, які 

створюються та існують у сфері процесуальних правовідносин і 

перешкоджають для настання процесуальних правових наслідків, під 

матеріально-процесуальними дефектами – ті, які виникли або існують у 

галузі матеріальних і процесуальних правовідносин й перешкоджають 

настанню певних матеріальних і процесуальних правових наслідків. 

Прикладом матеріально-процесуального дефекту юридичного факту може 

бути скасоване чи змінене судове рішення. 

Математично юридико-фактичну дефектність в адміністративному 

судочинстві можна зобразити так: 

ЮФ (+-) + ФП (+-) + НП (+-) = Пв (+-), 

де ЮФ – це юридичний факт, із знаком мінус – це дефектний 

юридичний факт; ФП – фактичні передумови, із знаком мінус – це дефектні 

фактичні передумови; НП – це норма права, із знаком мінус – це дефектні 

норми права; Пв – це правовідносини, із знаком мінус – це дефектні 

правовідносини, тобто такі, що не настали, або настали лише частково. 

Юридико-фактичну дефектність в адміністративному судочинстві 

також можна відобразити такою формулою: u=f (x,y,z), де вектор x=(х1…, 

xm) – юридичні факти, вектор y= (y1…, yn) – фактичні передумови, вектор 

z=(z1…, zk) – норми права, u – правовідносини, f – функціональна 

залежність. 
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Функція (функціональна залежність) – це правило, яке кожному набору 

векторів x, y, z увідповіднює єдине значення u. У нашому випадку функція f 

діє так, що u може набувати тільки двох значень: u – недефектне в тому 

випадку, коли всі х1…, xm, y1…, yn, z1…, zk – недефектні, u – дефектне, 

якщо хоча б одна з цих m+n+k величин – дефектне. 

Указані формули дозволяють наочно продемонструвати модель 

формування правовідносин, наслідки дефектності юридичних фактів, така 

модель стане в пригоді при удосконаленні правовідносин, з її допомогою 

можна уникати дефектних юридико-фактичних правових ситуацій у сфері 

судового адміністративного процесу, а отже збільшити рівень захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 

публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших 

суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом 

справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних 

справ. 

Правові аномалії – це дефекти, викривлення, деформації, недоліки, 

перепони та інші відхилення від норми, від певної закономірності, від 

усталеного розвитку суспільних відносин, відступ або ухилення від правила, 

відхилення елементів правовідносин, юридичні конфлікти (колізії норм та 

колізії нормативно-правових актів), дефекти юридичних фактів та фактичних 

складів, прогалини в праві тощо. 

Основними причинами появи правових аномалій є неврахування чи 

врахування не повною мірою специфіки суспільних відносин, недосконалість 

правового регулювання, взаємодія між органами державної влади, рівень 

кваліфікації правотворчого чи правозастосовного органу, неповнота 

правових норм чи їх відсутність. Створенню правових норм передує 

комплекс дій, пов’язаних з проведенням численних експертиз проєкту 

нормативно-правового акта, у тому числі й наукової, виявлення реальної 
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потреби прийняття певної норми права, зміни правового регулювання 

суспільних відносин, вивчення суспільної думки, врахування пропозицій та 

зауважень субєктів законодавчої ініціативи, а також інших інституцій, 

зокрема громадських організацій, учених та практиків, тощо. Економічні, 

соціальні, ідеологічні та політичні фактори також мають певний вплив на 

необхідність прийняття нормативного акта. Тому вказані дії та обставини 

можна цілком віднести до причин появи правових аномалій. 

Правова аномалія може виникати з об’єктивних причин: виникає як 

явище закономірне, характерне будь-якій правовій системі. Наприклад, 

прогалини в праві виникають внаслідок стрімкого розвитку суспільних 

відносин. Прикладом суб’єктивних причин виникнення правових аномалій 

може бути недосконалість законодавчої техніки суб’єкта нормотворення.  

Основними способами подолання прогалин є аналогія права та закону, 

колізій – тлумачення норм права уповноваженим на правозастосування 

суб’єктом, а також внесення змін до нормативного акта. 

Основними способами подолання дефектності юридичних фактів є 

вчасно прийнятий якісний законодавчий акт з чітко регламентованою 

моделлю поведінки учасників правовідносин, прийняття спеціального 

законодавчого акта, який би регламентував питання законодавчої техніки, 

високий рівень правової культури суб’єктів правовідносин, їх зацікавленість 

в дотриманні норм права, високий рівень кваліфікації правотворчого чи 

правозастосовного органу. 

Усунення правових аномалій залежить від якісного вчасно прийнятого 

законодавчого акта. Удосконалення законодавчого акта – шлях до 

досконалості адміністративного судочинства. Необхідно прийняти 

спеціальний законодавчий акт, який би регламентував питання законодавчої 

техніки. 

Окремі науково обґрунтовані в сфері фізико-математичних наук 

положення щодо створення програмного забезпечення можна використати й 

до процедури прийняття законодавчого чи будь-якого іншого нормативного 
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акта. Перспективним напрямом дослідження може бути створення інституту 

тестування проєкту законодавчого (нормативного) акта та наділення 

спеціальних незалежних суб’єктів (тестувальників) широкими 

повноваженнями щодо подання обов’язкових до врахування пропозицій.  

Основними дефектами юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу при розгляді адміністративної справи в суді першої 

інстанції в адміністративному судочинстві України є такі: подання позивачем 

до суду позовної заяви з недотриманням її форми та змісту; подання 

позивачем до суду заяви про відкликання позовної заяви; подання позовної 

заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності; 

подання позовної заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень 

на ведення справи; перебування у провадженні цього або іншого 

адміністративного суду справи про спір між тими самими сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав; ті, що набрали законної сили, рішення 

або постанова суду, ухвала про закриття провадження в адміністративній 

справі у спорі між між тими самими сторонами, про той самий предмет і з 

тих самих підстав; смерть фізичної особи чи припинення існування 

юридичної особи, які в свій час зверталися із позовною заявою, або до яких 

було пред'явлено адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва; подання позивачем позовної заяви із 

вимогою стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на підставі рішення 

суб'єкта владних повноважень, подано суб'єктом владних повноважень до 

закінчення строку, передбаченого ч.3 ст. 99 КАС України; позивач повторно 

не прибув у попереднє судове засідання чи у судове засідання без поважних 

причин, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його 

відсутності; особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, і за 

захистом прав, свобод чи інтересів якої у випадках, встановлених законом, 

звернувся орган або інша особа, заперечує проти адміністративного позову і від 

неї надійшла відповідна заява; подання позивачем позовної заяви з 

пропущенням встановленого законом строку звернення до адміністративного 
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суду, і суд не знайшов підстав для визнання причин пропуску строку звернення 

до адміністративного суду поважними; відмова позивача від адміністративного 

позову і прийняття відмови судом; подання позивачем позовної заяви в той час, 

як до юрисдикції суду не віднесено розгляд цієї справи. 

Формування переліку дефектів юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу є перспективним напрямом дослідження, адже сприяє 

уникненню юридико-дефектних правових ситуацій, що уможливлює 

удосконалення правореалізаційної діяльності учаників адміністративного 

процесу та правозастовної діяльності суду. 

Предметна підсудність в адміністративному судочинстві – кореляція 

справ і судів за ознакою як предмета спору. Вона визначена ст. 18 КАС 

України. 

Територіальна підсудність в адміністративному судочинстві – 

кореляція справ і судів за ознакою місця розгляду справи (визначає, який 

конкретно адміністративний суд може розглянути конкретну адміністративну 

справу за першою інстанцією). Вона визначена ст. 19 КАС України. 

Інстанційна підсудність в адміністративному судочинстві – кореляція 

справ і судів за ознакою місця суду в компетенційній ієрархії, розмежовує 

повноваження адміністративних судів різних рівнів (першої, апеляційної та 

касаційної інстанцій). Вона визначена ст.20 КАС України. 

Підсудність в адміністративному судочинстві – це нормативно 

встановлена взаємозалежність (кореляція) адміністративних справ і 

адміністративних судів. Вона виявляється в тому, що компетенція суду 

поширюються лише на відповідне коло справ. Ознака підсудності є 

важливим критерієм, за яким суд приймає справу до розгляду і вирішення, 

уникнення дефектних юридико-фактивних ситуацій. 

Уважаємо, що підсудність в адміністративному судочинстві – це 

нормативно встановлена взаємозалежність (кореляція) адміністративних 

справ і адміністративних судів. Вона полягає в тому, що компетенція суду 
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поширюються лише на відповідне коло справ. Ознака підсудності є 

важливим критерієм, за яким суд приймає справу до розгляду і вирішення. 

Судова помилка в адміністративній справі – це дефектний юридичний 

факт або інший елемент фактичного складу у формі судового рішення, дії чи 

бездіяльності адміністративного суду, помилковість яких установлена у 

визначеному КАС України порядку. 

Детальне вивчення та узагальнення судових помилок в 

адміністративній справі є перспективним напрямком наукового дослідження, 

окільки сприяє зʼясуванню причин та умов скасувань і змін судових рішень, 

удосконаленню практики розгляду справ з метою захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-

правових відносин від порушень з певних субʼєктів владних повноважень. 

В адміністративному судочинстві України, пов’язаному з розглядом 

процесуальних питань щодо виконання судового рішення існують такі 

основні дефектні юридико-фактичні правові ситуації: 1) втрата оригіналу 

виконавчого документа; 2) пропуск строку для пред'явлення виконавчого 

листа до виконання; 3) вибуття однієї із сторін виконавчого провадження; 4) 

скасування судового рішення (визнання його нечинним або таким, що 

втратило законну силу) та закриття провадження у справі, залишення 

позовної заяви без розгляду або відмова у задоволенні адміністративного 

позову чи задоволення позовних вимог у меншому розмірі. 

Ретельне вивчення юридико-фактичних дефектних ситуацій, 

пов’язаних з розглядом процесуальних питань щодо виконання судового 

рішення сприяє удосконаленню правореалізаційної діяльності учаників 

адміністративного процесу та правозастовної діяльності суду. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації подано теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає в обґрунтуванні теоретико-прикладних засад 

юридичних фактів в адміністративному судочинстві. На підставі вивчення й 

узагальнення судової практики, дослідження норм адміністративного 

процесуального законодавства, критичного аналізу наукових напрацювань у 

процесуально-правовій науці зроблено висновки щодо юридичних фактів, 

фактичних складів та їх дефектів. 

Це дало змогу отримати низку узагальнень теоретичного і практичного 

змісту та виробити відповідні пропозиції, що забезпечують розв’язання 

визначеної мети й завдань. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. З’ясовано, що юридичні факти в адміністративному судочинстві – 

це конкретні життєві обставини у формі дії чи події, з якими норми права 

пов’язують юридичні наслідки, тобто виникнення, зміну або припинення 

правовідносин, набуття певних прав та обов’язків. Ознаки юридичних фактів 

в адміністративному судочинстві визначено як характерні риси, притаманні 

юридичному факту, що відмежовують його від інших суміжних категорій, 

надають якісну визначеність в адміністративному судочинстві. 

Окреслено такі основні ознаки юридичних фактів: 1) конкретність та 

індивідуальність (юридичний факт є унікальним (винятковим, неповторним) 

явищем дійсності, яке існує в певній частині простору, у певний момент часу 

та зазвичай пов’язане з конкретними суб’єктами (наприклад, факт укладення 

адміністративного договору)); 2) соціальну змістовність (події та дії, що не 

мають значення або зв’язку із соціальною дійсністю, не мають юридичного 

значення); 3) об’єктивоване вираження (почуття й бажання людини не є 

юридичними фактами); 4) зв’язок із правом (юридичні факти здебільшого 

точно або в загальному вигляді відображені в гіпотезах правових норм); 

5) причинний зв’язок із правовими наслідками. 
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Процесуальні юридичні факти в адміністративному судочинстві 

визначено як юридичні факти, що забезпечують процесуальну діяльність 

учасників процесу, динамізм процесуальних відносин унаслідок 

послідовного вчинення процесуальних дій його суб’єктами, правильне русло 

судочинства, дотримання процесуальної форми в адміністративних справах. 

2. Встановлено, що класифікація юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві являє собою розподіл юридичних фактів на 

взаємозалежні види відповідно до найбільш істотних і специфічних ознак. 

Класифікація юридичних фактів в адміністративному судочинстві має 

розгалужену систему, спостерігається багатопланове значення класифікації 

юридичних фактів, а провести їх поділ за однією ознакою чи властивістю 

неможливо. Класифікація юридичних фактів дає змогу здійснити їх поділ на 

види, підвиди тощо. Це дає можливість глибше вивчити окремі юридичні 

факти, їхні позитивні й негативні риси, виділити характерні особливості, 

встановити взаємозв’язок загального та окремого, виявити між ними 

відмінності і подібності, поглибити процес пізнання, а також системно 

підійти до явищ, які є об’єктом вивчення. Аргументовано, що критерії 

класифікації юридичних фактів – це підстави, за якими здійснюють розподіл 

юридичних фактів на взаємозалежні види відповідно до найбільш істотних і 

специфічних ознак. 

Запропоновано викласти п. 3 Прикінцевих положень Кодексу 

адміністративного судочинства України в такій редакції: «Суд за заявою 

учасників справи та осіб, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив 

питання про їхні права, інтереси та/або обов’язки, зупиняє або поновлює 

процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає 

причини їх пропуску поважними та такими, що сприяють запобіганню 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), чи обмеженнями, 

упровадженими у зв’язку з карантином». 

3. Доведено, що функції юридичних фактів – це вплив юридичних 

фактів на суспільні відносини, спрямований на їх виникнення, зміну і 
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припинення. Функції юридичних фактів сприяють розкриттю змісту та місця 

юридичних фактів у механізмі правового регулювання, забезпечують надійне 

виникнення, зміну і припинення правових відносин. 

Обґрунтовано, що зміст головної функції юридичних фактів полягає в 

забезпеченні ними виникнення, зміни чи припинення правовідносин. Так, 

функцію виникнення правовідносин виконують правовстановлювальні 

юридичні факти – такі явища об’єктивної дійсності, за наявності яких норми 

права пов’язують виникнення правовідносин. Функцію зміни правовідносин 

виконують правозмінювальні юридичні факти, за наявності яких норми права 

передбачають зміни у правовідносинах. Водночас правозмінювальні 

юридичні факти, на відміну від попередніх (правостворювальних) 

юридичних фактів, які шляхом установлення прав та обов’язків породжують 

правовідносини, не є підставою для виникнення нових правовідносин, вони 

лише вносять корективи до змісту вже наявних правовідносин, при цьому 

самі правовідносини від цього не перетворюються на якийсь інший вид 

правових відносин. Функцію припинення правовідносин виконують 

правоприпинювальні юридичні факти – такі обставини, з якими норми права 

пов’язують припинення правовідносин. 

Окрім правовстановлювальної, правозмінювальної і 

правоприпинювальної функцій, виділено правоперешкоджувальну, 

правозабезпечувальну, правовідновлювальну, функцію зупинення 

процесуальних відносин, а також конструктивну, інформаційно-

прогностичну, стимулювальну функції, гарантування законності, функцію 

індивідуального регламентатора правовідносин. 

Встановлено, що процесуальні юридичні факти в адміністративному 

судочинстві забезпечують процесуальну діяльність учасників процесу, 

динамізм процесуальних відносин унаслідок послідовного вчинення 

процесуальних дій його суб’єктами, правильне русло судочинства, 

дотримання процесуальної форми у справах. 

4. З’ясовано, що фактичний склад в адміністративному судочинстві – 
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це сукупність юридичних фактів та інших елементів фактичного складу у 

сфері судового адміністративного процесу, що необхідні й достатні для 

настання передбачених законом юридичних наслідків. Фактичні склади 

необхідно відрізняти від утворень іншого характеру – складних юридичних 

фактів. Головна їх відмінність полягає в тому, що фактичний склад – це 

система юридичних фактів, а складний юридичний факт – система ознак 

одного факту. 

Аргументовано, що у фактичному складі юридичні факти можуть 

перебувати в різному взаємозв’язку. Наприклад, трапляються випадки, коли 

для настання правових наслідків необхідне одночасне існування всіх 

елементів фактичного складу незалежно від порядку їх накопичення. Другий 

спосіб зв’язку елементів складу більш складний: для виникнення правового 

наслідку юридичні факти повинні не лише одночасно існувати, а й 

обов’язково витримати певний порядок накопичення у складі. Ще інший 

спосіб зв’язку елементів у складі наявний, коли з двох чи декількох 

зазначених у нормі юридичних фактів для настання правових наслідків 

досить появи одного (юридичні факти в такому випадку пов’язані 

альтернативно). 

5. Встановлено, що класифікація фактичних складів в 

адміністративному судочинстві має досить розгалужену систему, є 

багатопланове значення класифікації, а провести поділ зазначених складів за 

однією ознакою чи властивістю неможливо. За допомогою класифікації 

фактичних складів здійснюється їх поділ на види, що дає змогу глибше 

вивчити окремі фактичні склади, їхні позитивні й негативні риси, виділити 

характерні особливості, встановити взаємозв’язок загального й окремого, 

виявити між ними відмінності і подібності, з’ясувати властиві їм риси, 

збагнути специфіку їх функціонування в механізмі правового регулювання, 

забезпечити більш чітку позицію законодавця та осіб, які застосовують 

норми права під час прийняття рішень, а також поглибити процес пізнання, 

системно підійти до явищ, що є об’єктом вивчення. 
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Визначено, що класифікація фактичних складів – це розподіл 

фактичних складів на взаємозалежні види відповідно до найбільш істотних і 

специфічних ознак. Узагальнено класифікацію фактичних складів за такими 

критеріями: 

 за характером зв’язку елементів фактичного складу: прості (з 

незалежним накопиченням елементів), складні (з послідовним накопиченням 

елементів) і змішані (поєднують незалежне й послідовне накопичення 

елементів) фактичні склади; 

 за рівнем визначеності: визначені фактичні склади (усі елементи 

визначені в гіпотезі правової норми) та відносно визначені фактичні склади 

(це бланкетні склади, які не повністю визначені в конкретних нормах права); 

 за обсягом накопичення юридичних фактів: закінчені (склади, у 

межах яких завершений процес накопичення всього комплексу юридичних 

фактів і які саме в такій формі повною мірою породжують юридичні 

наслідки) та незакінчені (склади, у яких не завершений процес накопичення 

юридичних фактів для утворення фактичного складу, не настають правові 

наслідки, пов’язані з повним фактичним складом, проте передбачена 

можливість настання проміжних правових наслідків) фактичні склади. 

Також аргументовано, що класифікація за юридичними функціями 

пов’язана з розмежуванням правовстановлювальних, правозмінювальних і 

правоприпинювальних складів. Класифікація за змістом пов’язана з поділом 

складів на однорідні (передбачають юридичні факти однієї галузі права) і 

комплексні (поєднують юридичні факти різних галузей права). 

6. Доведено, що процесуальному юридичному факту в 

адміністративному судочинстві притаманні такі ознаки: а) фіксування у 

відповідному процесуальному документі; б) фіксування в належній формі; 

в) закріплення з дотриманням правил фіксації; г) фіксування належним 

суб’єктом. Встановлено, що документ – це засіб закріплення різними 

способами на переважно паперовому матеріалі інформації про юридичні 

факти. 
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Обґрунтовано, що накопичення елементів фактичного складу може 

мати юридичний характер, тобто поява одного елементу відкриває юридичну 

можливість для наступних, доки не будуть накопичені всі елементи 

фактичного складу. Така ситуація простежується в разі подання позову до 

адміністративного суду. Після настання такого юридичного факту виникають 

правовідносини між позивачем і судом. Проте для настання правовідносин 

між позивачем та відповідачем не досить лише цього юридичного факту, у 

такому випадку необхідно, щоб утворився фактичний склад із двох 

юридичних фактів: поданої до суду позовної заяви та постановлення судом 

ухвали про відкриття провадження у справі. 

7. Конкретизовано, що позовна заява в адміністративному судочинстві 

– це юридико-фактична письмова вимога позивача до відповідача з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень із боку суб’єктів владних 

повноважень. Позивач у позовній заяві повинен навести юридичні факти, які 

призвели до виникнення спірних правовідносин, і зазначити докази, які 

підтверджують юридичні факти. 

8. Акцентовано на тому, що фіксація судового засідання здійснюється 

за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Одночасно з 

технічним записом судового засідання секретар веде протокол засідання. 

Проте в разі вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового 

засідання або під час виконання судового доручення секретар засідання 

складає відповідний протокол. Фіксації підлягають процесуальні юридичні 

факти насамперед за послідовністю їх вчинення або встановлення. Загальні 

правила фіксації процесуальних юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві у протоколі судового засідання співпадають із правилами їх 

фіксації в інших актах-документах адміністративного судочинства України. 

Фіксацію процесуальних юридичних фактів секретар судового засідання 

здійснює протягом розвитку процесу, що характеризується особливостями на 

кожній стадії. При цьому фіксація адміністративного процесу не передбачена 
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у скороченому та письмовому провадженні. 

Протокол судового засідання в адміністративному судочинстві України 

визначено як юридико-фактичний процесуальний документ, який веде 

секретар судового засідання одночасно з технічним записом судового 

засідання з метою зазначення в ньому вчинених у судовому засіданні 

процесуальних дій. Технічний запис засідання є додатком до протоколу 

судового засідання, після закінчення якого його приєднують до матеріалів 

справи. 

9. Встановлено, що судове рішення адміністративного суду – це 

юридичний факт у формі рішення, ухвали або постанови суду, спрямований 

на виникнення, зміну чи припинення прав та/або обов’язків осіб, які беруть 

участь у справі. Судове рішення саме собою є юридичним фактом 

адміністративного процесуального та матеріального права. Водночас у ньому 

фіксуються встановлені у процесі судового розгляду фактичні обставини 

справи та найважливіші процесуальні дії учасників справи. Фіксація 

процесуальних юридичних фактів здійснюється протягом розвитку процесу, 

насамперед за послідовністю їх вчинення або встановлення, і 

характеризується особливостями на кожній стадії. 

Рішення адміністративного суду визначено як юридико-фактичне 

вирішення вимоги адміністративного позову. У рішенні як процесуальному 

документі поряд із матеріально-правовими фактами фіксується також значна 

кількість найбільш важливих процесуальних юридичних фактів, що 

відображають підсумки судової діяльності за конкретною справою. Своєю 

чергою ухвала адміністративного суду першої інстанції – це юридико-

фактичне рішення судді, яким він в усній чи письмовій формі вирішує 

питання, пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші 

процесуальні питання. 

10. З’ясовано, що під час розгляду адміністративної справи суддя 

зобов’язаний окреслити коло юридичних фактів, які підлягають 

встановленню, що сприяє повному та всебічному розгляду справи. Юридичні 
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факти можуть встановлюватися шляхом доказування, і в такому випадку 

вони входять до предмета доказування. Предмет доказування в 

адміністративному судочинстві – це юридичні факти й обставини справи, які 

необхідно встановити шляхом доказування, на підставі яких 

обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення або які мають інше 

значення для вирішення справи. 

Констатовано, що правове визначення предмета доказування має 

вагоме значення під час підготовки справи до судового розгляду, її розгляду, 

ухвалення законного й обґрунтованого судового рішення. Від правильності 

такого визначення залежить встановлення обставин справи та юридичних 

фактів, необхідних для вирішення справи. Це є запорукою належного захисту 

прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у 

сфері публічно-правових відносин від порушень із боку суб’єктів владних 

повноважень. Для встановлення юридичних фактів у судовому засіданні 

досліджують показання свідків, письмові та речові докази, електронні 

докази, висновки експертів. 

11. Доведено, що юридичні факти встановлює адміністративний суд 

(суддя) у результаті їх пізнання, яке відбувається безпосереднім або 

опосередкованим шляхом. В основному юридичні факти встановлює суд 

безпосередньо в залі судового засідання. Особливості доказування 

юридичних фактів в адміністративному судочинстві зумовлені принципом 

офіційного з’ясування всіх обставин справи, презумпцією вини суб’єкта 

владних повноважень, правовим статусом учасників справи тощо. 

Визначено, що принцип офіційного з’ясування всіх обставин справи в 

адміністративному судочинстві – це закріплене в Кодексі адміністративного 

судочинства України положення про обов’язок суду вжити передбачених 

законом заходів, що необхідні для з’ясування всіх обставин у справі та 

встановлення юридичних фактів, а також виявлення та витребування доказів 

із власної ініціативи. Є вузьке й широке розуміння принципу офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі. 
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Так, у межах вузького розуміння зміст цього принципу зводиться до 

трактування його законодавцем за ч. 4 ст. 9 Кодексу адміністративного 

судочинства України як обов’язку суду з виявлення та витребування доказів 

із власної ініціативи. 

Натомість широке розуміння принципу офіційного з’ясування всіх 

обставин у справі передбачає такі заходи: 1) активну процесуальну позицію 

суду щодо прийняття рішення про обов’язкову участь особи у справі; 2) 

прийняття рішення про витребування документів та інших матеріалів, 

проведення огляду письмових і речових доказів на місці, якщо їх не можна 

доставити до суду, надання необхідних довідок, призначення експертизи, 

вирішення питання про необхідність залучення спеціаліста, свідків, 

перекладача; 3) прийняття рішення про проведення попереднього судового 

засідання; 4) вжиття заходів для заміни неналежної сторони належною, 

забезпечення участі третіх осіб; 5) з’ясування питання про склад осіб, які 

братимуть участь у справі; 6) уточнення позовних вимог і заперечень 

відповідача проти адміністративного позову; 7) визначення фактів, які 

необхідно встановити для вирішення спору, з’ясування того, які з них 

визнаються сторонами, а які потрібно доказувати; 8) з’ясування того, якими 

доказами сторони можуть обґрунтовувати свої доводи чи заперечення, і 

встановлення строків для їх надання; 9) вчинення інших дій, необхідних для 

підготовки справи до судового розгляду; 10) пропонування особам, які 

беруть участь у конкретній справі, доповнити чи пояснити певні обставини 

справи, а також надати суду додаткові докази; 11) у разі потреби визнання 

судом за доцільне дослідити докази щодо обставин, які визнаються 

сторонами, якщо в нього виникне сумнів стосовно достовірності цих 

обставин і добровільності їх визнання; 12) можливість суду під час допиту 

свідка в суді ставити йому запитання в будь-який час, а не лише після 

закінчення допиту його особами, які беруть участь у справі, як це 

здійснюється в цивільному та господарському судочинстві; 13) дозвіл на 

вихід за межі позовних вимог, якщо це необхідно для повного захисту прав, 
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свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять; 14) 

уточнення змісту позовних вимог із подальшим вибором відповідного 

способу захисту порушеного права; 15) створення стороні у справі 

необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи, оцінки 

доказів і правильного застосування законодавства. 

Констатовано, що адміністративний суд повинен активно 

використовувати процесуальні повноваження, зокрема й щодо виявлення та 

витребування доказів за власною ініціативою. Для ухвалення законного та 

обґрунтованого судового рішення вагомого значення набуває з’ясування 

особливостей доказування в адміністративному судочинстві України, що 

зумовлені офіційним з’ясуванням усіх обставин у справі, презумпцією вини 

суб’єкта владних повноважень, правовим статусом учасників справи тощо. 

12. Встановлено, що дефект юридичного факту в адміністративному 

судочинстві – це такий його стан, ознака, особливість, що не відповідає нормі 

права, яка регулює певний вид правовідносин у сфері судового 

адміністративного процесу, а також зумовлює наявність обставин, що 

перешкоджають виконанню завдань адміністративного судочинства, 

якісному й оперативному розгляду справи, настанню очікуваних 

прогнозованих правовідносин. Своєю чергою дефектність фактичного складу 

в адміністративному судочинстві – це наявність дефектного юридичного 

факту чи іншого елементу фактичного складу або ж їх відсутність, що не 

відповідає нормі права, яка регулює певний вид правовідносин у сфері 

судового адміністративного процесу, а також перешкоджає виконанню 

завдань адміністративного судочинства, якісному й оперативному розгляду 

справи, настанню очікуваних прогнозованих правовідносин. 

Запропоновано здійснити класифікацію дефектів юридичних фактів за 

критерієм регулятивної спрямованості норми права на матеріальні, 

процесуальні та матеріально-процесуальні дефекти. При цьому під 

матеріальними дефектами юридичних фактів варто розуміти такі дефекти, які 

виникли та існують у сфері матеріальних правовідносин і перешкоджають 
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настанню матеріальних правових наслідків; під процесуальними дефектами – 

ті, що виникли та існують у сфері процесуальних правовідносин і 

перешкоджають настанню процесуальних правових наслідків; під 

матеріально-процесуальними дефектами – ті, які виникли та існують у сфері 

матеріальних і процесуальних правовідносин та перешкоджають настанню 

матеріальних і процесуальних правових наслідків. Прикладом матеріально-

процесуального дефекту юридичного факту є скасоване чи змінене судове 

рішення. 

Математично зобразити юридико-фактичну дефектність в 

адміністративному судочинстві запропоновано так: 

ЮФ (+-) + ФП (+-) + НП (+-) = Пв (+-), 

де ЮФ – юридичний факт (зі знаком мінус – дефектний юридичний 

факт), ФП – фактичні передумови (зі знаком мінус – дефектні фактичні 

передумови), НП – норма права (зі знаком мінус – дефектні норми права), Пв 

– правовідносини (зі знаком мінус – дефектні правовідносини, тобто такі, що 

не настали або настали лише частково). 

Формулою юридико-фактичну дефектність в адміністративному 

судочинстві запропоновано відобразити також у такий спосіб: 

u=f (x,y,z), 

де вектор x=(х1…, xm) – юридичні факти, вектор y= (y1…, yn) – 

фактичні передумови, вектор z=(z1…, zk) – норми права, u – правовідносини, 

f – функціональна залежність. 

Аргументовано, що функція (функціональна залежність) – це правило, 

яке кожному набору векторів x,y,z увідповіднює єдине значення u. У нашому 

випадку функція f діє так, що u може набувати тільки двох значень: u – 

недефектне, коли всі х1…, xm, y1…, yn, z1…, zk недефектні, та u – дефектне, 

якщо хоча б одна із цих m+n+k величин дефектна. 

Доведено, що зазначені формули дають змогу наочно 

продемонструвати модель формування правовідносин, наслідки дефектності 

юридичних фактів, уможливлюють удосконалення правовідносин, 
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допомагають уникати дефектних юридико-фактичних правових ситуацій у 

сфері судового адміністративного процесу, результатом чого буде 

підвищення рівня захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень 

із боку суб’єктів владних повноважень під час здійснення владних 

управлінських функцій шляхом справедливого, неупередженого та 

своєчасного розгляду адміністративних справ. 

Правові аномалії визначено як дефекти, викривлення, деформації, 

недоліки, перешкоди та інші відхилення від норми, певної закономірності чи 

усталеного розвитку суспільних відносин, відступ або ухилення від правила, 

відхилення елементів правовідносин, юридичні конфлікти (колізії норм і 

колізії нормативно-правових актів), дефекти юридичних фактів та фактичних 

складів, прогалини у праві тощо. Основними причинами появи правових 

аномалій є неврахування або врахування неповною мірою специфіки 

суспільних відносин, недосконалість правового регулювання, взаємодії 

органів державної влади, рівень кваліфікації правотворчого чи 

правозастосовного органу, неповнота правових норм або їх відсутність. 

Створенню правових норм передує комплекс дій, пов’язаних із проведенням 

численних експертиз проєкту нормативно-правового акта, зокрема наукової, 

з виявленням реальної потреби у прийнятті певної норми права, змінами 

правового регулювання суспільних відносин, вивченням суспільної думки, 

урахуванням пропозицій і зауважень суб’єктів законодавчої ініціативи, 

учених та практиків, а також інших інституцій, зокрема громадських 

організацій, тощо. Економічні, соціальні, ідеологічні й політичні фактори 

також чинять певний вплив на необхідність прийняття нормативного акта. 

Тому нехтування зазначеними діями та обставинами можна цілком віднести 

до причин появи правових аномалій. Правова аномалія може виникати й з 

об’єктивних причин – як явище закономірне, притаманне будь-якій правовій 

системі (наприклад, прогалини у праві виникають унаслідок стрімкого 

розвитку суспільних відносин). Прикладом суб’єктивних причин виникнення 
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правових аномалій може слугувати недосконалість законодавчої техніки 

суб’єкта нормотворення. 

Названо основні способи подолання прогалин – аналогію права та 

закону, а колізії можна подолати шляхом тлумачення норм права 

уповноваженим на правозастосування суб’єктом, а також внесення змін до 

нормативного акта. Своєю чергою основними способами подолання 

дефектності юридичних фактів є вчасно прийнятий якісний законодавчий акт 

із чітко регламентованою моделлю поведінки учасників правовідносин, 

високий рівень правової культури суб’єктів правовідносин, їхня 

зацікавленість у дотриманні норм права, високий рівень кваліфікації 

правотворчого чи правозастосовного органу. 

Встановлено, що усунення правових аномалій залежить від якісного 

вчасно прийнятого законодавчого акта. Удосконалення законодавчого акта – 

це шлях до досконалості адміністративного судочинства. Необхідно 

прийняти спеціальний законодавчий акт, який регламентуватиме питання 

законодавчої техніки. Запропоновано використати окремі науково 

обґрунтовані положення у сфері фізико-математичних наук щодо створення 

програмного забезпечення до процедури прийняття законодавчого чи будь-

якого іншого нормативного акта. Перспективним напрямом дослідження 

названо створення інституту тестування проєкту законодавчого 

(нормативного) акта та наділення спеціальних незалежних суб’єктів 

(тестувальників) широкими повноваженнями стосовно подання обов’язкових 

до врахування пропозицій. 

13. Констатовано, що основними дефектами юридичних фактів та 

інших елементів фактичного складу під час розгляду адміністративної справи 

в суді першої інстанції в адміністративному судочинстві України є такі 

явища: а) подання позивачем до суду позовної заяви з недотриманням її 

форми та змісту; б) подання позовної заяви особою, яка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності, або позов не підписано, або 

позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, чи особою, 
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посадове становище якої не вказане; в) перебування у провадженні цього або 

іншого адміністративного суду справи про спір між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих самих підстав; г) перебування у спорі між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав таких, що 

набрали законної сили, рішення або постанови суду, ухвали про закриття 

провадження в адміністративній справі; ґ) настання смерті фізичної особи або 

припинення юридичної особи, що не є суб’єктом владних повноважень, які 

звернулися з позовною заявою або до яких пред’явлено позовну заяву, якщо 

спірні правовідносини не допускають правонаступництво; д) подання 

позивачем позовної заяви з вимогою стягнення грошових коштів, яка 

ґрунтується на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, поданого 

суб’єктом владних повноважень до закінчення встановленого законом 

строку; е) особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за 

захистом прав, свобод чи інтересів якої у встановлених законом випадках 

звернувся орган або інша особа, заперечує проти адміністративного позову та 

від неї надійшла відповідна заява; є) подання позивачем позовної заяви з 

пропущенням встановленого законом строку звернення до адміністративного 

суду, якщо суд не знайшов поважні для визнання причин пропуску строку 

звернення до адміністративного суду підстави; ж) подання позивачем 

позовної заяви всупереч тому, що розгляд цієї справи не віднесено до 

юрисдикції суду. 

Формування переліку дефектів юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу названо перспективним напрямом дослідження, адже це 

сприяє уникненню юридико-дефектних правових ситуацій, результатом чого 

є вдосконалення правореалізаційної діяльності учасників адміністративного 

процесу та правозастосовної діяльності суду. 

14. З’ясовано, що судова помилка в адміністративному судочинстві – 

це дефектний юридичний факт або інший елемент фактичного складу у 

формі рішення, дії чи бездіяльності адміністративного суду, помилковість 

яких встановлена в передбаченому Кодексом адміністративного судочинства 
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України порядку. Аргументовано, що детальне вивчення й узагальнення 

судових помилок в адміністративному судочинстві є перспективним 

напрямом дослідження, адже сприяє з’ясуванню причин та умов скасувань і 

зміни судових рішень, удосконаленню судової практики та захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 

публічно-правових відносин від порушень із боку суб’єктів владних 

повноважень. 

15. Узагальнено, що в адміністративному судочинстві України, 

пов’язаному з розглядом процесуальних питань щодо виконання судового 

рішення, поширені такі основні дефектні юридико-фактичні правові ситуації: 

а) втрата оригіналу виконавчого документа; б) пропуск строку для 

пред’явлення виконавчого листа до виконання; в) вибуття однієї зі сторін 

виконавчого провадження; г) скасування судового рішення (визнання його 

нечинним або таким, що втратило законну силу) та закриття провадження у 

справі, залишення позовної заяви без розгляду або відмова в задоволенні 

адміністративного позову чи задоволення позовних вимог у меншому 

розмірі. Ретельне вивчення юридико-фактичних дефектних ситуацій, 

пов’язаних із розглядом процесуальних питань щодо виконання судового 

рішення, сприяє вдосконаленню правореалізаційної діяльності учасників 

адміністративного процесу та правозастосовної діяльності суду. 
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