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УДК 342.925

А. О. Неугодніков

ПОВНОВАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ
ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВИ

У зв’язку з прийняттям Кодексу адміністративного судочинства та почат*
ком вирішення справ Вищим адміністративним судом України актуальність
цієї статті, на мій погляд, не викликає сумнівів. Повноваження адміністратив*
ного суду є основним елементом його правового статусу, відображають його
функціональну, державно*владну і правову природу.

Необхідно нагадати, що повноваження є явищем, яке безпосереднє обу*
мовлено феноменом влади. Більшість учених розглядають повноваження
як один із складових елементів поняття судової влади [1, с. 129; 2, с. 384, 3,
с. 43]. Повноваження суду – це можливість вчиняти різні процесуальні
дії та вживати організаційні заходи, спрямовані на забезпечення розгляду
справи.

А. Ф. Козлов пропонує виділити такі групи повноважень суду при
здійсненні правосуддя з: а) забезпечення участі в процесі зацікавлених осіб;
б) збирання, дослідження та оцінки доказів і встановлення об’єктивної істини
у справі; в) винесення рішень; г) виправлення допущених помилок при вине*
сенні рішень; д) виконання судових рішень. До цього самого виду він відносить
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і повноваження, що стосуються встановлення й усунення причин та умов, що
сприяють вчиненню правопорушень [4, с. 127, 164].

На думку К. В. Гусарова, повноваження суду при здійсненні правосуддя по*
в’язані з його «вирішальними діями з керівництва процесом». Як критерій для
їх класифікації, автор використовує стадії судового адміністративного процесу
[5 с. 201].

На думку автора, всі повноваження адміністративного суду при розгляді
справи можна поділити на дві групи: а) провадження в суді першої інстанції;
б) перегляд судових рішень.

Провадження у справі в адміністративному суді побудоване за загальними
правилами судочинства з особливостями, які випливають з принципів адміні*
стративного судочинства, предмета розгляду і складу учасників адміністратив*
ного судочинства.

Провадження в адміністративному суді ініціюється шляхом звернення до
нього з позовом про захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інте*
ресів юридичних осіб у сфері публічно*правових відносин. Аналіз положень
Кодексу адміністративного судочинства дає підстави стверджувати, що адміні*
стративний суд не має права ініціювати процес. Проте суд наділено повнова*
женням відкривати провадження в адміністративній справі. Таке провадження
може розпочинатися адміністративним судом не інакше як за наявності всіх
необхідних передумов права на пред’явлення адміністративного позову, а та*
кож додержання порядку реалізації цього права. Після одержання позовної
заяви, суддя з’ясовує, чи є підстави для повернення позовної заяви або відмови
у відкритті провадження в адміністративній справі [6, с.107].

У разі додержання всіх вимог, встановлених законодавством, і відсутності
перешкод, передбачених статтями 108 і 109 КАСУ, суддя приймає позовну зая*
ву і відкриває на її підставі провадження в адміністративній справі.

Перешкодою для початку провадження в адміністративній справі можуть
бути: порушення правил підсудності, наявність судового рішення за тотожним
позовом або тотожного позову у провадженні суду та інші виняткові обставини,
визначені процесуальним законом.

Про початок провадження в адміністративній справі суддя адміністративно*
го суду приймає ухвалу. В ухвалі суддя має вирішити питання про одноособо*
вий чи колегіальний судовий розгляд справи.

Частина 4 ст. 107 КАСУ передбачає також, що суддя в разі, коли існують
підстави для відмови у відкритті провадження у справі, постановляє ухвалу
про відмову у відкритті провадження. Ухвала про відмову у відкритті провад*
ження в адміністративній справі згідно з ч. 4 ст. 109 КАСУ може бути оскарже*
на особою, яка подала позовну заяву.

Процедура розгляду розпочатої адміністративної справи судом першої
інстанції складається з двох основних стадій – стадії підготовчого провадження
і стадії судового розгляду.

Завдання цієї стадії – визначити спірні питання між сторонами, а також мож*
ливості щодо мирного врегулювання спору, а за відсутності у сторін бажання
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укласти мирову угоду – збір усього досудового матеріалу, який буде досліджува*
тися на стадії судового розгляду, щоб розглянути і вирішити спір за можливістю
в одному судовому засіданні [7, с. 269].

Стадія підготовчого провадження є обов’язковою у кожній адміністративній
справі.

Ретельно здійснена підготовка справи до розгляду є фундаментом для всього
подальшого адміністративного процесу. Таким чином, підготовче провадження
призване забезпечити передумови для гармонійного поєднання своєчасності,
всебічності, об’єктивності та економічності при вирішенні справи. Для досяг*
нення цієї мети суду надається можливість здійснення різноманітних процесу*
альних дій, а саме витребування документів та інших матеріалів (ч. 2 ст. 69
КАСУ); навести необхідні довідки; провести огляд письмових та речових до*
казів на місці, якщо їх не можна доставити до суду (ст. 147 КАСУ); призначити
експертизу (ст. 81 КАСУ); вирішення питань стосовно участі в провадженні
осіб, які беруть участь у справі, а також стосовно участі у справі інших учас*
ників адміністративного процесу та інше.

Під час підготовчого провадження судом, як відомо, вчиняються різно*
манітні процесуальні дії з метою забезпечення всіх необхідних заходів для все*
бічного та об’єктивного розгляду і вирішення справи в одному судовому засі*
данні протягом розумного строку. До таких дій належать передбачені ст. 116
КАСУ об’єднання і роз’єднання справ, ст. 120 КАСУ – обов’язковість особистої
участі сторін чи третіх осіб у судовому засіданні та інше.

Завданням стадії судового розгляду є дослідження доказів в адміністра*
тивній справі, встановлення на їхній основі обставин справи і здійснення пра*
вової оцінки фактичної сторони справи з метою вирішення спору по суті.

Адміністративний суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які бе*
руть участь у справі, встановлює порядок дослідження доказів, якими вони
обґрунтовують свої вимоги та заперечення. Для встановлення фактичної сторо*
ни справи в судовому засіданні заслуховуються свідчення свідків, вивчаються
письмові та речові докази, експертні висновки.

Після дослідження в судовому засіданні доказів головуючий надає сторонам
та іншим особам, які беруть участь у справі, можливість дати пояснення чи
надати додаткові докази, якщо вони бажають.

Під час дослідження доказів суд може скористатися усними консультаціями
або письмовими роз’ясненнями спеціаліста.

Потім адміністративний суд переходить до судових дебатів. Судові дебати
складаються з промов осіб, що беруть участь у справі, в яких вони дають свою
правову оцінку обставинам справи, які підтверджуються дослідженими доказа*
ми [8, с. 152]. Після судових дебатів адміністративний суд виходить до нарад*
чої кімнати для ухвалення рішення суду, оголосивши орієнтовний час його
проголошення [6, с.153].

Судове рішення за результатами розгляду справи має бути оформлене пись*
мово окремим документом і підписане всіма суддями (суддею), що розглядали
справу. Якщо суддя, який розглядав справу у складі колегії суддів, не погод*
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жується з думкою більшості суддів, він має право викласти окрему думку. Ок*
рема думка судді може бути відкрита.

Рішення адміністративного суду проголошується відразу після виходу суду
з нарадчої кімнати.

Рішення адміністративного суду першої інстанції набирає законної сили
після закінчення строку для подання апеляції, а рішення адміністративного
суду, щодо якого не повідомлено суд про намір почати апеляцію, – після закін*
чення строку на здійснення такого повідомлення.

Для виправлення можливих помилок у встановленні фактів у справі на
підставі досліджених доказів (суддівських помилок у питаннях факту) дос*
татнім буде перегляд справи лише однією інстанцією вищого рівня. Ця інстан*
ція є апеляційною. Вона наділена повноваженням дослідити нові докази або
дослідити повторно докази, розглянуті в першій інстанції, і правильно встано*
вити на їхній основі фактичну сторону справи. Рішення апеляційної інстанції в
питаннях факту має бути остаточним і може бути переглянуте для правиль*
ності встановлення фактів лише у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Під апеляційним провадженням розуміється перегляд адміністративної
справи і судових рішень судів першої інстанції за апеляціями (апеляційними
скаргами) заінтересованих учасників процесу щодо оцінки доказів і встанов*
лення фактів у справі чи застосування норм матеріального та процесуального
права.

Апеляція може бути подана на всі рішення адміністративного суду першої
інстанції, які не набрали чинності, а також на ухвали суду першої інстанції,
крім випадків, передбачених законом.

Суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги може
своєю постановою змінити постанову суду першої інстанції або прийняти нову
постанову, якими суд апеляційної інстанції задовольняє або не задовольняє
позовні вимоги [6, с. 205].

Касаційне провадження – це перегляд судових рішень адміністративного
суду апеляційної інстанції, а також адміністративного суду першої інстанції
після перегляду їх у порядку апеляційного провадження, за касаціями (скарга*
ми) заінтересованих учасників процесу щодо застосування норм матеріального
та процесуального права. Предметом касаційного перегляду, минаючи апеляц*
ійну інстанцію, можуть бути рішення адміністративного суду першої інстанції
в адміністративних справах, які потребують негайного вирішення.

Об’єктом перегляду в порядку касаційною провадження можуть бути вик*
лючно питання права (правильність застосування матеріального і процесуаль*
ного права).

Оскільки суд касаційної інстанції опікується виключно питаннями права,
він не має повноважень щодо дослідження доказів і встановлення фактів. Тому,
з’ясувавши, що адміністративні суди нижчого рівня допустили порушення ви*
мог закону при дослідженні доказів і встановлення фактів і є потреба виправи*
ти це порушення шляхом дослідження доказів, Вищий адміністративний суд
повинен направити справу для новою розгляду в першій або апеляційній
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інстанції – залежно від того, яка з них перша допустила порушення. При цьому
судові рішення обох інстанцій скасовуються [7, с. 333].

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги може
своєю постановою змінити постанову або ухвалу суду першої або апеляційної
інстанції або прийняти нову постанову, якими суд касаційної інстанції задо*
вольняє або не задовольняє позовні вимоги [6, с. 230].

Особливим видом перегляду судових рішень є перегляд судового рішення,
яке набрало чинності, за нововиявленими обставинами, тобто перегляд справи
з фактичної і (або) правової сторін у зв’язку з виявленням обставин, про які не
міг знати адміністративний суд. Ідеться передусім про випадки, коли вини адм*
іністративною суду в неправосудності судового рішення нема. За умов відсут*
ності обставин, про які не міг знати адміністративний суд, судове рішення було
б правосудним (законним і обґрунтованим).

Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами має підставою виявлен*
ня таких обставин, які об’єктивно існували на момент вирішення адміністра*
тивної справи, але не були відомі й не могли бути відомі адміністративному
суду та хоча б одній особі, яка брала участь у справі.

Таким чином, повноваження адміністративного суду при розгляді справи
відповідають загальним правилам судочинства, враховуючи особливості, які
містяться в КАС, та сприяють повному і неупередженому встановленню істини
у справі.
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Г. М. Писаренко

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

У сфері перетворень виконавчої влади права людини в сучасному українсь*
кому суспільстві мають стати найголовнішою метою, яка покликана принципо*
во змінити історичну парадигму стосунків між державою і людиною.
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