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Досліджується природа особливостей оскарження нормативно-правових актів. 
Встановлено, що для даної категорії справ характерний події особливостей на дві гру
пи: процесуальні та непроцесуальні. До першої групи належать підсудність справ що
до оскарження нормативно-правових актів, необмеженість строків звернення, немож
ливість укладення мирової угоди, можливість винесення рішення у справі за відсутнос
ті належно повідомлених осіб, забезпечення позову; до другої — зменшення строків роз
гляду, збільшення складу суду, обов'язок доведення правомірності нормативно-право
вого акту. Проаналізовано проблеми забезпечення позову та укладення мирової угоди 
між сторонами під час оскарження нормативно-правових актів. Заслуговує на увагу 
висвітлення особливостей, характерних для оскарження адміністративних актів у Ні
меччині. 
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Питання, присвячені оскарженню нормативно-правових актів 
у порядку адміністративного судочинства, порушували у своїх 
працях В.Б. Авер'янов, Н.В. Александрова, І.Б. Коліушко, Р.О. Куй-
біда, О.М. Пасенюк, Ю.С. Педько, Л.О. Селіванов, А.Т. Комзюк, 
В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник, С.Г. Стеценко, Е.Ф. Демський, 
О.П. Рябченко, В.І. Бутенко, М.М. Ясинок, Л.Г. Лічман, 
С.О. Погрібний та інші. Однак проблема оскарження норматив
но-правових актів (далі за текстом — НПА) в монографічній лі
тературі України не була предметом самостійного вивчення. 
Окремі її аспекти аналізувалися, зокрема, в роботах І. О. Грибка 
та В.Е. Беляневича, однак це відбувалося ще до прийняття Ко
дексу адміністративного судочинства України (далі за тек-

82 "Вісник Вищого адміністративного суду України" 1/2010 



ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

гляді справ щодо оскарження НПА, не має 
право виносити ухвалу про примирення сто
рін, оскільки виникає небезпека, у відповід
ності до якої незаконні норми продовжувати
муть свою дію. 

Треба погодитися з думкою Л. Белінської 
в тому, що примирення сторін, як правило, не 
може стосуватися НПА, оскільки дія цих ак
тів зачіпає права, свободи, інтереси та 
обов'язки значного кола інших осіб, окрім по
зивача у справі. Так, наприклад, якщо сторо
ни погодяться на відшкодування шкоди, а по
зивач не наполягатиме на визнанні такого ак
ту протиправним або нечинним, є всі підста
ви відмовити у визнанні примирення за таких 
умов. Однак, якщо відповідач погодиться змі
нити нормативно-правовий акт у законний 
спосіб чи визнати його таким, що втратив 
чинність, а позивач не наполягатиме на від
шкодуванні завданої цим актом шкоди, при
мирення в цьому разі можна вважати допус
тимим [8]. 

Далі процесуальна особливість справ що
до оскарження НПА полягає в можливості 
винесення рішення у справі за відсутності на
лежно повідомлених осіб. У разі відкриття 
провадження має бути дотримано припис ч.З 
ст.171 КАСУ про те, що в справі щодо оскар
ження НПА суд зобов'язує відповідача опуб
лікувати про це оголошення у виданні, в яко
му публікуються відповідні НПА. Вимоги 
стосовно змісту такого оголошення встанов
лені ч.4 ст.171 КАСУ, а строк його публікації 
передбачений ч.5 ст.171 КАСУ. Якщо оголо
шення опубліковано своєчасно, вважається, 
що всі заінтересовані особи належним чином 
повідомлені про судовий розгляд справи. 
Скарги на судове рішення в цій справі осіб, 
які не брали в цій участь, залишаються без 
розгляду. Проте встановлене в КАСУ обме
ження стосується лише права на оскарження 
рішення у справі, яке жодним чином не обме
жує право особи, що не брала участі у справі, 
на повторне звернення до суду з позовом про 
оскарження того ж самого НПА. 

І насамкінець, особливість стосується то
го, що суддя може прийняти рішення про зу
пинення дії НПА повністю чи окремих його 
положень для забезпечення позову. Суд за 

клопотанням позивача або із власної ініціати
ви може постановити ухвалу про вжиття за
ходів забезпечення адміністративного позо
ву, якщо існує очевидна небезпека заподіян
ня шкоди правам, свободам та інтересам по
зивача до ухвалення рішення в адміністра
тивній справі, або якщо захист цих прав, сво
бод та інтересів стане неможливим без вжит
тя таких заходів, або якщо для відновлення 
порушених прав, свобод та інтересів необхід
но буде докласти значних зусиль та витрат, а 
також, якщо є ознаки протиправності рішень 
суб'єкта владних повноважень (ч.І ст.117 
КАСУ). 

Відповідно до постанови Пленуму Ви
щого адміністративного суду необхідно вра
ховувати, що згідно з ч.3,4 ст.117 КАСУ, за
безпечення позову в адміністративних спра
вах допускається лише у двох формах: 1) зу
пинення дії рішення суб'єкта владних пов
новажень чи його окремих положень, що ос
каржується; 2) заборона вчиняти певні дії 
[10]. Стосовно можливості зупиняти дію ак
тів нормативно-правового характеру в якос
ті заходу до забезпечення позову висловлю
ються думки І. Тимченка та С. Кузнєцова 
про недоцільність надання суду такого пра
ва. Зокрема, вони зазначають те, що оскар
ження НПА впливає на права та законні ін
тереси невизначеного кола осіб, а з ініціати
ви однієї особи може бути скасовано або змі
нено елемент правової системи держави, дія 
якого поширюється на осіб, які безпосеред
ньо участі у справі не беруть. Тобто зупинен
ня дії НПА, який оскаржується, не може бу
ти визнане адекватним та пропорційним, ос
кільки стосується не тільки позивача, але й 
інших осіб[11,12]. 

Вважаємо за доцільне та з метою реаліза
ції цілей забезпечення позову у справах щодо 
оскарження НПА на законодавчому рівні 
врегулювати порядок забезпечення позову та 
внести зміни до статті 171 КАСУ, зокрема до
повнити її таким змістом: 1) суд для забезпе
чення позову звертається до органу, який ух
валив незаконний НПА, або до органу, який 
застосовує такий акт, з вимогою призупини
ти дію НПА до винесення рішення у справі; 
2) прокурор для забезпечення позову зверта

ло 
з 
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ється до органу, який застосовує відповідний 
НПА, з приписом про призупинення дії НПА 
до винесення рішення у справі. Таким чином, 
з одного боку — не порушуватиметься зако
нодавство, а з другого — права та інтереси не-
визначеиого кола осіб будуть захищені. Од
нак у першому випадку — дії суду, а в друго
му — дії прокурора, важко назвати заходами 
забезпечення позову, але цілі, встановлені 
інститутом забезпечення позову, будуть реа
лізовані. 

До другої групи належать особливості 
порушення та розгляду справ щодо оскар
ження НПА непроцесуального характеру, се
ред яких: 

— зменшення строків розгляду справ що
до оскарження НПА до одного місяця, а у 
виключних випадках суд може продовжити 
розгляд справи, але не більше, ніж на один мі
сяць у порівняння із загальним строком — два 
місяці; 

— збільшення складу суду — дана катего
рія справ розглядається та вирішується коле
гією у складі трьох суддів, якщо це стосуєть
ся адміністративних справ, предметом оскар
ження в яких є рішення Президента України, 
Кабінету Міністрів України, міністерства чи 
іншого центрального органу виконавчої вла
ди, Національного банку України, їх посадо
вої чи службової особи. 

Інші справи щодо оскарження НПА мо
жуть розглядатися у складі трьох суддів за 
відповідним клопотанням однієї зі сторін або 
за ініціативою суду, в разі особливої склад
ності справи, в інших випадках при вирішен
ні спорів у порядку ст.171 КАСУ місцевими 
загальними судами як адміністративними су
дами справи розглядаються суддею одноосіб
но. Остання особливість стосується того, що 
обов'язок щодо доведення правомірності 
НПА покладено на суб'єкта владних повно
важень. 

При вивченні питання щодо оскарження 
адміністративних актів за Кодексом адмініс
тративного судочинства Німеччини (далі — 
КАС Німеччини) з'ясовано схожість поряд
ку оскарження НПА за Кодексом адміністра
тивного судочинства України. Так, сучасний 
КАС Німеччини містить спеціальну главу, 

яка регулює особливості щодо оскарження 
адміністративних актів та відносить розгляд 
даної категорії справ до компетенції судів за
гальної адміністративної юрисдикції. Суть 
особливостей полягає в тому, що перед по
данням позову про визнання адміністратив
ного акту недійсним, в попередньому про
вадженні перевіряються законність та до
цільність адміністративного акту. Попереднє 
провадження починається з поданням запе
речення, яке подається протягом одного мі
сяця з того моменту, коли адміністративний 
акт став відомий скаржнику, у письмовій 
формі або до протоколу в органі, який видав 
адміністративний акт. Якщо орган вважає за
перечення обґрунтованим, то він задоволь
няє його та приймає рішення про витрати, а 
якщо не задовольняє заперечення, то прий
мається рішення, яке повинно бути обґрун
тованим та офіційно врученим разом із 
роз'ясненням про порядок оскарження, а та
кож у ньому визначено, хто несе витрати. По
зов про визнання адміністративного акту не
дійсним повинен бути поданий протягом од
ного місяця після вручення рішення по запе
реченню. Якщо рішення по запереченню не 
потрібне, позов повинен бути поданий про
тягом одного місяця після проголошення ад
міністративного акту. 

Предметом позову про визнання адмініс
тративного акту недійсним є: первісний адмі
ністративний акт у вигляді, який він одержав 
внаслідок рішення по запереченню, або рі
шення про усунення недоліків, або рішення 
по запереченню, якщо воно обтяжує третю 
особу. 

У разі, якщо по запереченню або по заяві 
про видання адміністративного акту без дос
татніх підстав за належний час не було прий
нято ніякого рішення, то позов подається 
протягом трьох місяців з моменту подання 
заперечення або подання заяви про видання 
адміністративного акту, за винятком випад
ків, коли у зв'язку з особливими обставинами 
є необхідним коротший строк. Якщо ж запе
речення задовольняється в межах визначено
го судом строку або адміністративний акт в 
межах цього строку видається, то справа виз
нається вирішеною. 
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Заперечення й позов про визнання адмі
ністративного акту недійсним мають відкла-
дальну дію. Вона полягає в тому, що держав
ний орган, який видав адміністративний акт 
або має прийняти рішення по запереченню, 
може, в певних випадках, відкласти виконан
ня рішення по справі. Відкладати виконання 
треба лише в тому випадку, якщо існує сер
йозний сумнів щодо законності оскарженого 
адміністративного акту, або якщо виконання 
містило б у собі норми для зобов'язаної особи 
сплачувати збори або витрати несправедливі, 
не відкладаючи переважаючим публічним ін
тересам негативні наслідки. За заявою суд, 
який розглядає справу по суті, може прийня
ти розпорядження про повне або часткове 
відкладання. Внесення заяви допускається 
ще до подання позову про визнання адмініс
тративного акту недійсним. 

Суд, який розглядає справу по суті, може 
у будь-який час змінювати або скасовувати 
прийняті по заяві ухвали. Будь-який учасник 
може подавати заяву про зміну або скасуван
ня внаслідок зміни обставин або обставин, 
недоведених без його вини у первісному про
вадженні. 

Відкладальна дія, заперечення або по
зов про визнання адміністративного акту 
недійсним закінчуються з настанням не
можливості оскарження або, якщо позов 
про визнання адміністративного акту недій
сним у першій інстанції був відхилений, че
рез три місяці після закінчення встановле
ного законом строку на обґрунтування засо
бу правового оскарження, спрямованого 
проти рішення про відхилення позову" [З, 
С. 136-140]. 

Таким чином наведені вище особливості 
порушення та розгляду справ щодо оскар
ження НПА найбільш повно дозволяють зро
зуміти та виділити справи про оскарження 
НПА в окремий вид провадження та відріз
няти його від інших адміністративних про
ваджень. Як свідчить вітчизняний та закор
донний досвід, особливості під час порушен
ня та розгляду даної категорії справ носять як 
процесуальний, так і непроцесуальний харак
тер. Зокрема, до першої групи належать під
судність справ щодо оскарження НПА, необ

меженість строків звернення, неможливість 
укладення мирової угоди, можливість вине
сення рішення у справі за відсутності належ
но повідомлених осіб, забезпечення позову; 
до другої — зменшення строків розгляду, 
збільшення складу суду, обов'язок доведення 
правомірності НПА. 
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Ярослава Рябченко. Особенности возбуждения и рассмотрения дел об обжаловании 

нормативно-правових актов. 

Исследуется природа особенностей обжалования нормативно-правовьіх актов. Установле

но, что для данной категории дел характерно розделение особенностей на две группш: процессу-

альние и не процессуальние. К первой группе принад.іежат подсудность дел относительно об

жалования нормативно-правовьих актов, неограниченность сроков обращения, невозможность 

заключения мирового соглашения, возможность винесения решения в деле при отсутствии лиц, 

надлежащим образом уведомленньїх, обеспечение иска; к второй — уменьшения сроков рассмот

рения, увеличение состава суда, обязанность доказивания правомерности нормативно-правово

го акта. Проанализировани проблеми обеспечения иска и заключение мирового соглашения меж-

ду сторонами во время обжалования нормативно-правовьіх актов. Заслуживает виймання осве-

щения особенностей, которие характерньї для обжалования административньїх актов в Герма-

нии. 

Ключевьіе слова: обжалование, нормативно-правовий акт, процессуальние особенности, 

непроцессуальние особенности, мировое соглашение, обеспечение иска, административний акт. 

Уагозіаюа КуаЬскепко. Ресиїіагіііез о/Іой§іп§ ап арреаі апй кеагіп§ о/погтаіпіе асіз. 

Тке паіиге апй скагасіегізііс о/ ресиїіагіііез о/ погтаііге асіз із тюезіщаіей іп ікіз агсісіе. Іі каз 

Ьееп /оипй ікаі іке ресиїіагіііез о/ ікіз саіе&огу о/ сазез сап Ье АтйеЛ іпіо 2 §гоирз: ргосесіигаї апй 

поп-ргосеАигаІ. Тке /ігзі §гоир геїаіез іо іигізаЧсііоп о/ арреаіз о/ погтаііье асіз, аізо іке ипіітііей 

іегт о/ арріісаііоп, іке ітроззіЬИііу іо сопсіийе а ріасе/иі а§геетепі, іке роззіЬИііу іо йесійе а сазе 

тік іке аЬзепсе о/рюрегіу іп/огтеа1 рагііез апй еп/огсетепі о/ а Іатзиіі. 

Тке зесопй іуре о/ресиїіагіііез сопсетз іке зкогіепіщ іке іегт о/кеагіщ, іке епіащетепі о/со-

игі сотрозіііоп, іке сіиіу іо ргоюе іке Іат/иіпезз о/ погтаіюе асіз. Тке ргоЬІет о/ еп/огсетепі о/ а 

Іатзиіі апй сопсіийіщ а реасе/иі а§геетепі Ьеітееп іке рагііез іо а йізриіе йигіщ іке кеагіщ ап ар-

реаі о/ погтаіюе асіз каюе Ьееп апаїугей. А Ьщ етрказіз із тайе оп іке ресиїіагіііез о/ арреаіз а§а-

іпзі айтіпізігаіте йесізіопз іп Сегтапу. 

Кеу лоогйз: арреаі, погтаіюе асіз, ресиїіагіііез,ртсесіигаї о/ресиїіагіііез, поп-ргосейигаї о/ре

сиїіагіііез, реасе/иі а§геетепі, еп/огсетепі о/ а Іатзиіі, айтіпізігаіюе йесізіопз. 
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