
Право на оскарження судового рішення є однією з гарантій захисту прав громадян. Зокрема, згідно з ч. 5
ст. 124 Конституції України судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України й тому
вважаються законними, доки вони не скасовані в апеляційному чи касаційному порядку або не переглянуті
компетентним судом у іншому порядку, визначеному процесуальним законом, у межах провадження в спра-
ві, в якому вони прийняті [11]. Право на оскарження судового рішення також закріплено в ст. 14 Закону
України “Про судоустрій і статус суддів”, де говориться, що учасники судового процесу та інші особи у випад-
ках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження
судового рішення, а також на перегляд справи Верховним Судом України [13]. Окрім того, право на оскаржен-
ня, в тому числі й касаційного, рішень адміністративного суду в КАС України закріплюється як принцип
адміністративного судочинства (ст. 7, 13 КАС України) [7].

Право на оскарження було предметом наукових пошуків вчених, як в галузі адміністративного права та
процесу, так і в галузі кримінального права та процесу, цивільного права та процесу, трудового права тощо.
В кожній із перерахованих галузей права існують різні підходи до визначення сутності та особливостей права
на оскарження, що обумовлено специфікою тієї чи іншої галузі права. Що ж стосується безпосередньо права
на оскарження в адміністративному процесі, то в умовах формування сучасного, такого, що відповідає вимо-
гам сьогодення адміністративно-процесуального законодавства питання дослідження права на оскарження є
досить актуальним.

Отже метою статті є дослідити проблемні питання оскарження рішень адміністративних судів. На вико-
нання поставленої мети в статті планується: з’ясувати завдання судів касаційної інстанції при перегляді рішень
адміністративних судів; окреслити коло питань, які не підлягають оскарженню; визначити систему правових
норм, що встановлюють порядок оскарження рішень адміністративних судів.

Перед судом касаційної інстанції при перегляді рішень адміністративних судів стоять завдання, які поля-
гають у:

- забезпеченні законності та справедливості правосуддя;
- недопущенні звернення до виконання незаконного, необґрунтованого та несправедливого судового

рішення;
- забезпеченні відновлення, захисту та реалізації прав і законних інтересів учасників процесу;
- забезпеченні відшкодування завданої незаконними рішеннями шкоди;
- сприянні однаковому розумінню та застосуванню законів судами першої й апеляційної інстанції [14, с.

924].
У відповідності до ст. 211 КАС України право на касаційне оскарження мають сторони та інші особи, які

беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
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свободи, інтереси й обов’язки. При цьому оскарженню в касаційному порядку підлягають судові рішення
суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної
інстанції повністю або частково, крім випадків, передбачених КАС України [7].

Зокрема, є остаточними та не підлягають касаційному оскарженню ті ухвали суду апеляційної інстанції,
які виконуються негайно. Як приклад, негайно виконуються ухвали щодо перегляду постанов суду про:

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або поза-
бюджетних державних фондів – у межах суми стягнення за один місяць;

2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби
– у межах суми стягнення за один місяць;

3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби ;
4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;
5) уточнення списку виборців;
6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;
7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання. Негайно також виконуються й ухвали суду

апеляційної інстанції щодо перегляду постанов суду, прийнятих у порядку скороченого провадження [9, с. 100;
1].

Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляцій-
ної інстанції можуть також бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому
провадженню у справі. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судо-
ве рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження [7]. Відповідно апеляційні адміністративні
суди не повинні зазначати про те, що постановлені ними ухвали, які перешкоджають подальшому проваджен-
ню у справі, є остаточними та не підлягають оскарженню [4].

Таким чином, ст. 211 КАС України за способом викладу в ній норм права є відсильною (посилальною). Це
означає, що в указаній статті міститься посилання на інші норми КАС України. Тобто містяться посилання в
межах одного нормативно-правового акту – КАС України. Проте, в ст. 211 КАС України містяться посилання
на Кодекс у цілому, а не на конкретні його статті, що значно ускладнює усвідомлення того, хто і в яких випад-
ках має право на касаційне оскарження. Тому пропонуємо ст. 211 КАС України доповнити переліком випад-
ків, коли судові рішення суду апеляційної інстанції не підлягають оскарженню в касаційному порядку, або
хоча б зробити в ній посилання на конкретні статті КАС України, які передбачають такі випадки.

Адміністративний процес у суді касаційної інстанції можна умовно поділити на стадії: касаційне оскар-
ження; прийняття касаційної скарги; підготовка адміністративної справи до касаційного розгляду; касаційний
розгляд справи; ухвалення судового рішення [2, с. 241].

Вважаємо логічно неправильним висвітлювати перелік і зміст підстав касаційного оскарження та перегля-
ду рішень адміністративних судів у порядку касаційного провадження без уяснення етимологічного значен-
ня терміну “підстава”. Під останньою прийнято розуміти:

1) сукупність передбачених правом обставин, умов, фактів і передумов, що забезпечують настання юри-
дичних наслідків; одну із спеціальних юридичних гарантій законності, важливою умовою досягнення мети
правового регулювання правомірними засобами [17, с. 552];

2) нижня, опорна частина якого-небудь предмета, споруди; основа; те головне, на чому базується, основу-
ється що-небудь [3, с. 966];

3) все, що на чому-небудь основано, поставлене, установлене чи укріплене; що слугує підошвою, стоялом,
підніжжям, фундаментом; опора, початок, причина [5, с. 587].

Що ж стосується підстав перегляду рішень адміністративних судів у порядку касаційного провадження,
то слід виділити наступні:

1) подання касаційної скарги;
2) прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції.
Першим кроком для початку касаційного провадження є подання касаційної скарги. Правом подавати

касаційну скаргу наділені ті особи, які мають право на касаційне оскарження, або їх представники. При цьому
усі процесуальні дії у зв’язку із прийняттям касаційної скарги до розгляду, вирішенням питання про залишен-
ня неналежно оформленої скарги без руху або її повернення вчиняються безпосередньо адміністративним
судом касаційної інстанції. Таким чином, порядок подання касаційної скарги безпосередньо до Вищого адмі-
ністративного суду України значно оптимізує діяльність з її дослідження та прийняття обґрунтованого рішен-
ня щодо доцільності відкриття касаційного провадження. Також така процедура подання скарги дозволяє
своєчасно оскаржувати рішення адміністративних судів і своєчасно відкривати касаційне провадження. А це
в свою чергу є практичним проявом принципу розумності строку, закріпленого в КАС України.

Зокрема, згідно зі п. 11 ч. 1 ст. 3 КАС України розумний строк – це найкоротший строк розгляду та вирі-
шення адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без невиправданих зволікань) судового
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захисту порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах [7]. При цьому чіткого обмежен-
ня щодо розумності строку в КАС України не сформульовано, що в свою чергу може призвести до неодноз-
начного його трактування. Проте, можна справедливо стверджувати, що розумність строку в адміністратив-
ному судочинстві не повинна впливати на якість такого судочинства (його справедливість).

Законодавець чітко визначив строки касаційного оскарження з метою не допустити вічної тяготи між сто-
ронами адміністративного процесу. Касаційна скарга на судові рішення подається протягом двадцяти днів
після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених
КАС України, а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України – з дня скла-
дення постанови в повному обсязі, але не пізніше як через п’ять днів з дня закінчення розгляду справи [7]. При
цьому згідно з ч. 3 ст. 160 КАС України у виняткових випадках залежно від складності справи складення
постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як п’ять днів з дня закінчення розгляду
справи, однак суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, вступну
та резолютивну частини постанови. Постанова суду, яка містить вступну та резолютивну частини, перед ого-
лошенням має бути підписана всім складом суду та приєднана до справи [7]. У цьому контексті варто зазна-
чити, що в редакції КАС України від 06 липня 2005 року був передбачений строк подання касаційної скарги
до адміністративного суду касаційної інстанції протягом одного місяця з дня набрання законної сили судо-
вим рішенням суду апеляційної інстанції або з дня складання постанови в повному обсязі. Проте із прийнят-
тям Закону “Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 № 2453-VI [13] цей строк було скорочено до 20 днів.

З цього приводу в рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народ-
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону
України “Про судоустрій і статус суддів”, Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України від 13.12.2011 № 17-рп/2011 зазначається, що наведеними нормами встановлені або кон-
кретизовані раніше існуючі процесуальні механізми, що забезпечують оперативність розгляду судових справ
і жодною мірою не обмежують суб’єктів щодо права на судовий захист [16].

У відповідності до ст. 3 Конституції України головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення
прав і свобод людини [11]. З метою реалізації такого обов’язку в Україні права й свободи людини та громадя-
нина захищаються судом; кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Забезпечення прав
і свобод, крім усього іншого, потребує, зокрема, законодавчого закріплення механізмів (процедур), які ство-
рюють реальні можливості для здійснення кожним громадянином прав і свобод [15].

Зокрема, Європейський суд з прав людини в рішенні від 10 липня 1984 року у справі “Гінчо проти
Португалії” передбачив, що держави-учасниці Ради Європи зобов’язані організовувати свою правову систе-
му таким чином, щоб забезпечити додержання положень п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод та вимог щодо судового розгляду упродовж розумного строку [16]. Згідно з положеннями
зазначеної Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумно-
го строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та
обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримі-
нального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допу-
щені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частин в інтересах моралі, громадського
порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповноліт-
ніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особ-
ливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя [12; 10].

При цьому вжиття заходів для прискорення процедури розгляду справ є обов’язком не тільки держави, а
й осіб, які беруть участь у справі. Так, Європейський суд з прав людини в рішенні від 07 липня 1989 року у
справі “Юніон Аліментаріа Сандерс С.А. проти Іспанії” зазначив, що заявник зобов’язаний демонструвати
готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від вико-
ристання прийомів, які пов’язані зі зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі
засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання. Таким чином, у ч. 2 ст. 212 КАС
України лише скорочено строки здійснення окремих процесуальних дій, а змісту та обсягу конституційного
права на судовий захист і доступ до правосуддя не звужено. Тому зміна строку протягом якого подається
касаційна скарга на судові рішення з місяця на 20 днів не унеможливлюють ефективного розгляду судових
справ, а тому й не суперечать Конституції України [16]. Таке скорочення строків навпаки забезпечує реаліза-
цію одного із принципів адміністративного судочинства – розумності строків.

Касаційна скарга реєструється у день її надходження до адміністративного суду касаційної інстанції в авто-
матизованій системі документообігу суду та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.
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Щодо змісту касаційної скарги – то в ній зазначаються:
- найменування адміністративного суду касаційної інстанції;
- ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скаргу, та осіб, які беруть участь у спра-

ві, а також їх номери засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
- судові рішення, що оскаржуються, а саме – найменування адміністративного суду або суду апеляційної

інстанції, номер справи та дату прийняття рішення або постанови;
- обґрунтування вимог особи, яка подає касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає порушен-

ня норм матеріального чи процесуального права з посиланням на чинне законодавство України;
- вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції стосовно бажаного результату

розгляду касаційної скарги;
- у разі необхідності – клопотання особи, яка подає касаційну скаргу;
- перелік матеріалів, що додаються, при цьому вказуються найменування документів, їх номер і дата, кіль-

кість аркушів тощо [7; 8, с. 418-420; 6, с. 520-521].
Отже, підсумовуючи все вищевикладене, можна дійти наступних висновків:
1) право на перегляд судового рішення адміністративного суду в порядку касаційного провадження є

однією з гарантій реалізації такого конституційного права громадянина як захист ним своїх прав;
2) право на касаційне оскарження мають сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи,

які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси й обов’язки. При
цьому оскарженню в касаційному порядку підлягають судові рішення суду першої інстанції після їх перегля-
ду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково, крім
випадків, передбачених КАС України;

3) підставами касаційного оскарження є порушення судом норм матеріального чи процесуального права;
4) підставами відкриття касаційного провадження є подання касаційної скарги та прийняття касаційної

скарги судом касаційної інстанції.
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