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К. В. Гусаров 
 

ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ 
З АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЯК 

НАУКОВА ПРОБЛЕМА 
 

1. З урахуванням вимог ст. 124 Конституції, яка поширює 
юрисдикцію судів на всі правовідносини, що виникають у 
державі, інститут підвідомчості слід розглядати як інститут, 
який визначає межі судової влади різних судових установ. 
Окреслення меж судової влади генетично повинно пов'язуватися 
з принципом поділу влади. 

2. Цивільне процесуальне законодавство регулює розгляд 
справ позовного, окремого проваджень та провадження в 
справах, що виникають з адміністративно-правових відносин. В 
юридичній літературі безспірним є те, що позовне провадження 
є формою здійснення правосуддя й цивільного судочинства. 

3. Стосовно ж справ окремого провадження існує думка, 
що їх розгляд має не правосудний характер, а характер судового 
управління (І. В. Удальцова). 

Що стосується справ, що виникають з адміністративно-
правових відносин, то в літературі висловлені різні міркування з 
цього приводу. 

На наш погляд, правильне вирішення цієї проблеми 
пов'язано з визначенням об'єкту судового захисту, предмета 
судової діяльності та її спеціалізації. Об'єктом судового захисту 
в розглядуваних справах є, очевидно, суб'єктивні права. Тому 
Д. М. Чєчот обґрунтовано вважає, що порядок розгляду вказаної 
категорії справ повинен підпорядковуватися загальним 
принципам цивільного процесуального права і є самостійним 
видом цивільного, а не адміністративного судочинства. На його 
думку, перспективи розвитку цього виду судочинства є у сфері 
цивільно-процесуальних, а не адміністративно-процесуальних 
правовідносин. За сучасних умов з цим погодитися не можна, 
оскільки Конституція України закріпила принцип спеціалізації 
судової системи. 
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4. Слід мати на увазі, що розвиток сучасного 
законодавства свідчить про зближення вищевказаного 
провадження з позовним: проект ЦПК передбачає позов 
універсальним засобом провадження. 

Але, незважаючи на це, вважається більш доцільним 
справи, виникаючі з адміністративно-правових відносин, у 
майбутньому віднести до компетенції адміністративних судів, 
що посилить гарантії захисту прав та законних інтересів 
громадян і підвищить рівень розгляду цієї категорії справ (М. М. 
Тищенко). 

5. На наш погляд, дослідження проблем підвідомчості з 
урахуванням вимог Конституції не тільки істотно доповнить 
традиційний підхід, але й дасть можливість глибше вникнути в 
правову природу інституту підвідомчості, накреслити шляхи 
його подальшого розвитку й удосконалення. 
 


