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Текст лекції
1. Адміністративно-процесуальні
касаційному провадженнях.

документи

в

апеляційному

та

Розділом ІІІ КАС України передбачено процедури перегляду судових
рішень адміністративними судами, які об’єднані у декілька адміністративних
судових проваджень: апеляційне провадження, касаційне провадження,
провадження за нововиявленими обставинами або виключними обставинами.
Кожний вид провадження регулюється нормами структурної складової КАС
України – окремою Главою із відповідною назвою.
Форма і зміст процесуальних актів-документів в апеляційному
провадженні повинні відповідати сутності та особливостям цього виду
провадження.
Апеляційне провадження створює умови щодо однакового застосування
судами законів при вирішенні адміністративних справ шляхом виправлення
помилок судів першої інстанції, забезпечення правильного застосування норм
чинного законодавства і, тим самим, запобігає помилковому застосуванню
норм права судами першої інстанції, а також порушень громадянами,
організаціями,
посадовими
і
службовими
особами.
Апеляційним
адміністративним судом можуть вирішуватись не лише питання правильності
застосування нижчестоящим судом в його рішенні норм матеріального і
процесуального права, що властиво перегляду судових рішень в порядку
касації, а й правильності оцінки і повноти врахування всіх існуючих доказів і
обставин у справі.
Процесуальними актами-документами з адміністративних справ у
апеляційному провадженні слід назвати систему офіційних актів, які
закріплюють процесуальні дії апеляційного адміністративного суду та інших
учасників апеляційного провадження на кожній його стадії (етапі),
приймаються з дотриманням необхідної процесуальної форми та змісту у
процесі нового (повторного) розгляду і перевирішення справи судом
апеляційної інстанції з метою 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.
У ст. 292 КАС України визначено, що судом апеляційної інстанції в
адміністративних справах є апеляційний адміністративний суд, у межах
територіальної юрисдикції якого знаходиться місцевий адміністративний суд
(місцевий загальний суд як адміністративний суд чи окружний
адміністративний суд), що ухвалив рішення.
Верховний Суд переглядає в апеляційному порядку судові рішення
апеляційних судів, ухвалені ними як судами першої інстанції.
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Велика Палата Верховного Суду переглядає в апеляційному порядку
судові рішення Верховного Суду, ухвалені ним як судом першої інстанції.
Право на апеляційне оскарження
Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив
питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право
подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.
Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив
питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право
оскаржити в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції окремо від
рішення суду лише у випадках, передбачених КАС України.
Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення
суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду. У разі подання
апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення
суду, суд апеляційної інстанції повертає її заявнику, про що постановляє
ухвалу, яка не підлягає оскарженню.
Після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою особи,
яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи,
інтереси та (або) обов’язки, така особа користується процесуальними правами і
несе процесуальні обов’язки учасника справи.
Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення
суду.
Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
ухвали суду першої інстанції щодо:
1) забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів, скасування ухвали
про забезпечення доказів;
2) забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, скасування
забезпечення позову, відмови у забезпеченні позову, відмови у заміні заходу
забезпечення позову або скасуванні забезпечення позову;
3) повернення заяви позивачеві (заявникові);
4) відмови у відкритті провадження у справі;
6) передачі справи на розгляд іншого суду;
7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;
8) затвердження умов примирення сторін;
9) призначення експертизи;
10) визначення розміру судових витрат;
11) зупинення провадження у справі;
12) залишення позову (заяви) без розгляду;
13) закриття провадження у справі;
14) внесення або відмови у внесенні виправлень у рішення;
15) відмови ухвалити додаткове рішення;
16) роз’яснення або відмови у роз’ясненні судового рішення;
17) відмови у відкритті провадження про перегляд судового рішення за
нововиявленими або виключними обставинами, відмови в задоволенні заяви
про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними
обставинами;
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18) відмови у поновленні пропущеного строку для пред’явлення
виконавчого документа до виконання;
19) відстрочення і розстрочення, зміни або встановлення способу і
порядку виконання судового рішення;
20) заміни сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або
сторони виконавчого провадження;
21) повороту виконання рішення суду або відмови у повороті виконання
рішення;
22) внесення чи відмови у внесенні виправлень до виконавчого документа,
визнання чи відмови у визнанні виконавчого документа таким, що не підлягає
виконанню;
23) окрема ухвала;
24) стягнення штрафу в порядку процесуального примусу;
25) накладення штрафу та інших питань судового контролю за виконанням
судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно
до статті 382 КАС України;
26) відмови у відкритті провадження за заявою про відновлення
втраченого судового провадження;
27) відновлення або відмови у відновленні повністю або частково
втраченого судового провадження.
Строк на апеляційне оскарження
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на
ухвалу суду - протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну
частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового
провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного
судового рішення.
Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у
день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення
пропущеного строку на апеляційне оскарження:
1) на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти
днів з дня вручення йому повного рішення суду;
2) на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти
днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його
пропуску з інших поважних причин.
Форма та зміст апеляційної скарги
Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
В апеляційній скарзі зазначаються:
1) найменування суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга;
2) найменування суду першої інстанції, який ухвалив рішення, номер
справи та дата ухвалення рішення;
3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по
батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її
місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування
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(для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в
Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний
номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності
або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери
засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
4) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по
батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для
юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
5) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної
інстанції;
6) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, 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,
про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо;
8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що
оскаржується;
9) перелік матеріалів, що додаються.
Апеляційна скарга може містити клопотання особи про розгляд справи за
її участі. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає брати
участі у судовому засіданні суду апеляційної інстанції.
Якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не були надані суду
першої інстанції, то у ній зазначається причина, з якої ці докази не були надані.
До апеляційної скарги додаються:
1) документ про сплату судового збору;
2) копії апеляційної скарги відповідно до кількості учасників справи;
3) копії доданих до апеляційної скарги письмових матеріалів, що відсутні
в учасників справи, відповідно до кількості учасників справи;
4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного
судового рішення суду першої інстанції, за наявності.
Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати
судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення
від сплати судового збору.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Суд апеляційної інстанції приймає рішення у формі постанов і ухвал.
Учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив
на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом
апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.
Відзив на апеляційну скаргу має містити:
1) найменування суду апеляційної інстанції;
2) ім’я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на
апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, за
наявності;
3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги;

10

4) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає відзив на апеляційну
скаргу;
5) перелік матеріалів, що додаються.
У відзиві на апеляційну скаргу може міститися клопотання особи про
розгляд справи за її участі. За відсутності такого клопотання вважається, що
особа не бажає брати участі у судовому засіданні суду апеляційної інстанції.
Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду
рішення суду першої інстанції. До відзиву на апеляційну скаргу додаються
докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів
іншим учасникам справи.
Суд апеляційної інстанції відповідно до ст. 315 КАС України за
наслідками розгляду апеляційної скарги має право:
1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення - без
змін;
2) скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове судове
рішення у відповідній частині або змінити судове рішення;
3) скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині
закрити провадження у справі повністю або частково або залишити позовну
заяву без розгляду повністю або частково;
4) визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або
частково у визначених КАС України випадках і закрити провадження у справі у
відповідній частині;
5) скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого
суду першої інстанції за встановленою підсудністю;
6) у визначених КАС України випадках скасувати свою постанову
(повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених у пунктах 1-5 ч. 1
ст. 315 КАС України.
Ухвали постановляються адміністративним судом апеляційної інстанції з
усіх процесуальних питань: про відкриття апеляційного провадження (ст. 300
КАС України), про залишення апеляційної скарги без руху (ст. 298 КАС
України), про повернення апеляційної скарги (ч. 6 ст. 298 КАС України), про
відмову у відкритті апеляційного провадження (ст. 299 КАС України), ухвали,
які постановляються під час підготовки справи до апеляційного розгляду (ст.
306 КАС України), про закриття апеляційного провадження (ст. 305 КАС
України) та інші. Суд апеляційної інстанції може також винести окрему ухвалу.
Зміст постанови суду апеляційної інстанції
Постанова суду апеляційної інстанції складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
а) дати і місця її прийняття, номера справи;
б) найменування суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і
секретаря судового засідання;
в) імен (найменувань) сторін і особи, яка подала скаргу;
г) найменування суду першої інстанції, рішення якого оскаржується, дати
ухвалення рішення, прізвища судді (суддів); часу і місця його ухвалення, дати
складання повного тексту рішення;
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2) описової частини із зазначенням:
а) короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції;
б) короткого змісту вимог апеляційної скарги;
в) узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;
г) узагальненого викладу позиції інших учасників справи;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
а) встановлених судом першої інстанції та неоспорених обставин, а також
обставин, встановлених судом апеляційної інстанції, і визначених відповідно до
них правовідносин;
б) доводів, за якими суд апеляційної інстанції погодився або не погодився
з висновками суду першої інстанції;
в) мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного
учасниками справи в апеляційній скарзі та відзиві на апеляційну скаргу;
г) чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи та (або)
інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду;
ґ) висновків за результатами розгляду апеляційної скарги з посиланням на
норми права, якими керувався суд апеляційної інстанції;
4) резолютивної частини із зазначенням:
а) висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги і
позовних вимог;
б) нового розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з розглядом
справи у суді першої інстанції, - у випадку скасування або зміни судового
рішення;
в) розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з переглядом справи у
суді апеляційної інстанції;
г) строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження;
д) встановленого судом строку для подання суб’єктом владних
повноважень - відповідачем до суду першої інстанції звіту про виконання
постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій.
Додатковою гарантією захисту суб’єктивних прав та охоронюваних
законом інтересів громадян, юридичних осіб, держави є касаційне оскарження
як спосіб перевірки законності і обґрунтованості судових рішень судів першої
та апеляційної інстанцій.
Підставою касаційного оскарження є порушення судом норм
матеріального чи процесуального права.
Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Верховний Суд.
Право на касаційне оскарження
Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд
вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають
право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після
апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції
повністю або частково у випадках, визначених КАСУ.
У касаційному порядку можуть бути оскаржені ухвали суду першої
інстанції про забезпечення позову, заміну заходу забезпечення позову, ухвали,
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зазначені у п.п. 3, 4, 12, 13, 17, 20 частини першої ст. 294 КАС України, після їх
перегляду в апеляційному порядку.
У касаційному порядку можуть бути оскаржені ухвали суду апеляційної
інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про
повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо
забезпечення позову та заміни заходу забезпечення позову, про відмову
ухвалити додаткове рішення, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні
рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про
повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або
виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за
нововиявленими або виключними обставинами, про відмову в задоволенні
заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними
обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку
процесуального примусу, окремі ухвали.
Підставами касаційного оскарження судових рішень є неправильне
застосування судом норм матеріального права чи порушення норм
процесуального права виключно в таких випадках:
1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні
застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми
права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду,
крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від
такого висновку;
2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від
висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах,
викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної
інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;
3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування
норми права у подібних правовідносинах;
4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених ч. 2, 3 статті
353 КАС України.
Касаційна скарга подається у письмовій формі.
У касаційній скарзі зазначаються:
1) найменування суду касаційної інстанції;
2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по
батькові для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її
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, реєстраційний
номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності
або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери
засобів зв’язку та адреса електронної пошти, офіційна електронна адреса, за
наявності;
3) судові рішення, що оскаржуються;
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4) підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з
визначенням передбаченої (передбачених) ст. 328 КАС України підстави
(підстав).
У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 1 частини четвертої
статті 328 КАС України в касаційній скарзі зазначається постанова Верховного
Суду, в якій викладено висновок про застосування норми права у подібних
правовідносинах, що не був врахований в оскаржуваному судовому рішенні.
У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 2 частини четвертої
статті 328 КАС України в касаційній скарзі зазначається обґрунтування
необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у
подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду.
5) вимоги особи, що подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;
6) у разі необхідності - клопотання особи, що подає касаційну скаргу;
7) дата отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що
оскаржується;
8) перелік матеріалів, що додаються.
Касаційна скарга може містити клопотання особи про розгляд справи за її
участі. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає брати
участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції.
До касаційної скарги додаються документ про сплату судового збору, а
також копії касаційної скарги відповідно до кількості учасників справи.
Якщо касаційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового
збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати
судового збору.
Учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив
на касаційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом
касаційної інстанції в ухвалі про відкриття касаційного провадження.
Відзив на касаційну скаргу має містити:
1) найменування суду касаційної інстанції;
2) ім’я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на
касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, за
наявності;
3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги;
4) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає відзив на касаційну
скаргу;
5) перелік матеріалів, що додаються.
Відзив на касаційну скаргу може містити клопотання особи про розгляд
справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не
бажає брати участі у судовому засіданні суду касаційної інстанції.
Відсутність відзиву на касаційну скаргу не перешкоджає перегляду рішень
судів першої та апеляційної інстанцій.
До відзиву на касаційну скаргу додаються докази надсилання (надання)
копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.
Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної
скарги.
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Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має
право:
1) залишити судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій
без змін, а скаргу без задоволення;
2) скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій
повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий
розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;
3) скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій
повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або
змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд;
4) скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і
залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині;
5) скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій
повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити позов без
розгляду у відповідній частині;
6) у визначених КАС України випадках визнати нечинними судові
рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і
закрити провадження у справі у відповідній частині;
7) у визначених КАС України випадках скасувати свою постанову
(повністю або частково) і прийняти одне з рішень, визначених пунктами 1-6 ч. 1
ст. 349 КАС України.
Постанова суду касаційної інстанції складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
а) дати і місця її прийняття;
б) найменування адміністративного суду, прізвищ та ініціалів суддів і
секретаря судового засідання;
в) найменування (ім’я) учасників справи і найменування (ім’я) особи, яка
подала касаційну скаргу;
г) найменування суду першої та (або) апеляційної інстанції, судове
рішення якого оскаржується, номера справи, дати ухвалення судового рішення,
прізвища та ініціалів судді (суддів);
2) описової частини із зазначенням:
а) короткого змісту позовних вимог і рішень судів першої та апеляційної
інстанцій;
б) короткого змісту вимог касаційної скарги;
в) узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу;
г) узагальненого викладу позиції інших учасників справи;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
а) мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного в
касаційній скарзі та відзиві на касаційну скаргу;
б) доводів, за якими суд касаційної інстанції погодився або не погодився з
висновками суду першої та (або) апеляційної інстанції;
в) висновків за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на
норми права, якими керувався суд;
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г) дій, що їх повинні виконати суд першої та (або) апеляційної інстанції у
разі скасування судового рішення і передачі справи на новий розгляд;
4) резолютивної частини із зазначенням:
а) висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги і
позовних вимог;
б) нового розподілу судових витрат, понесених у зв’язку із розглядом
справи у суді першої інстанції та апеляційної інстанції, - у разі скасування
рішення та ухвалення нового рішення або зміни рішення;
в) розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з переглядом справи у
суді касаційної інстанції;
г) повороту виконання у разі скасування рішень судів за наявності
відповідної заяви та підстав;
ґ) встановленого судом строку для подання суб’єктом владних
повноважень - відповідачем до суду першої інстанції звіту про виконання
постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій.
У постанові палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду
має міститися вказівка про те, як саме повинна застосовуватися норма права, із
застосуванням якої не погодилася колегія суддів, палата, об’єднана палата, що
передала справу на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати
Верховного Суду.
2. Адміністративно-процесуальні документи, які складаються під час
перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними
обставинами.
Судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної
сили, може бути переглянуто за нововиявленими або виключними обставинами.
Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими
обставинами є:
1) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і
не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
2) встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального
провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що
набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо
неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу,
фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою
ухвалення незаконного рішення у цій справі;
3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення
судового рішення, яке підлягає перегляду.
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі
прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані
закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не
допускається, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують
відповідальність фізичної особи.
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Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими
обставинами:
1) переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи;
2) докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були
встановлені судом.
Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними
обставинами є:
1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність
(конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення,
застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення
суду ще не виконане;
2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у
вчиненні кримінального правопорушення, внаслідок якого було ухвалено
судове рішення;
3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при
вирішенні цієї справи судом.
При перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними
обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом
розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається, розглядати інші
вимоги або інші підстави позову.
Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або
виключними обставинами.
Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд
вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають
право подати заяву про перегляд судового рішення суду будь-якої інстанції, яке
набрало законної сили, за нововиявленими або виключними обставинами.
Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
або виключними обставинами
Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними
обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам КАСУ щодо
оформлення позовних заяв до суду першої інстанції.
У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими або
виключними обставинами зазначаються:
1) найменування адміністративного суду, до якого подається заява про
перегляд, номер справи;
2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по
батькові для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних
осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові
індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки
платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія
паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку та
адреса електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
3) ім’я (найменування) інших учасників справи;
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4) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими або
виключними обставинами подається заява;
5) нововиявлені або виключні обставини, якими обґрунтовується вимога
про перегляд судового рішення, дата їх відкриття або встановлення;
6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених або
виключних обставин;
7) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
До заяви додаються:
1) копії заяви відповідно до кількості учасників справи;
2) документ про сплату судового збору;
3) докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних
обставин;
4) у разі пропуску строку на подання заяви - клопотання про його
поновлення;
5) клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової
установи, юрисдикція якої визнана Україною, в органу, відповідального за
координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у
розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд
судового рішення з підстави, визначеної п. 3 ч. 5 ст. 361 КАС України.
За подання і розгляд заяви про перегляд судового рішення за виключними
обставинами судовий збір не сплачується.
Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
або виключними обставинами визначається ст. 365 КАС України.
За результатами перегляду рішення, ухвали за нововиявленими або
виключними обставинами суд може:
1) відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове
рішення в силі;
2) задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими
або виключними обставинами, скасувати відповідне судове рішення та
ухвалити нове рішення чи змінити рішення;
3) скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або залишити
позов без розгляду.
За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або
виключними обставинами Верховний Суд може також скасувати судове
рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий
розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції.
3. Процесуальні документи у процесі виконання рішень адміністративного
суду.
Обов’язок виконання судового рішення особами, які беруть участь у
справі, та іншими особами, на яких поширюється законна сила судового
рішення, виникає одразу після постановлення цього рішення. Однак виконання
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цього обов’язку не завжди є добросовісним, або ж судові рішення взагалі не
виконуються. У зв’язку з цим під загрозою постає реалізація юридичних
гарантій захисту і поновлення оспорюваних прав, свобод та законних інтересів
фізичних і юридичних осіб, які звернулись до адміністративного суду за
захистом. Виконання судових рішень спрямоване на забезпечення реалізації
зазначених юридичних гарантій через відповідні процедури виконавчого
провадження.
Процесуальні питання, пов’язані із виконанням судових рішень в
адміністративних справах, регламентовані нормами Розділу ІV КАС України.
Загальні засади виконавчого провадження визначені Конституцією України,
Законом України «Про виконавче провадження», Інструкцією з організації
примусового виконання рішень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції
України № 512/5 від 02 квітня 2012 року.
Процесуальними актами-документами, які оформлюються у процесі
виконання судових рішень, фіксуються необхідні процесуальні дії. Таке
фіксування здійснюється на підставі і у спосіб, визначені чинним
законодавством. Вони мають юридичне значення і тому до них застосовуються
усі ті вимоги, які ставляться до таких актів-документів: а) у них знаходить
відображення об’єктивна дійсність з виконання судового рішення через певну
інформацію; б) така інформація фіксується адекватними засобами і способами
(технічними, письмовими тощо); в) фіксування здійснюється на носієві
інформації, відповідному до способу фіксування. До цих вимог, які
сформульовані на підставі положень про загальні вимоги до документів, що
мають юридичне значення, слід додати вимогу про регламентацію
законодавством способу відтворення інформації та відповідного носія.
Отже, процесуальними актами-документами, які складаються у процесі
виконання судових рішень, можна назвати акти, які мають юридичне значення,
закріплюють процесуальні дії з виконання судових рішень, приймаються з
дотриманням необхідної процесуальної форми та змісту.
Ознакам процесуальних актів-документів, які оформлюються у
виконавчому провадженні, відповідають:
- виконавчий лист;
- заява про примирення, укладена між сторонами виконавчого
провадження;
- заява стягувача про відмову від примусового виконання;
- ухвала суду.
Виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа,
виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
Виконавчі листи викладаються в електронній формі з використанням
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення
відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про
Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються
електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду електронними цифровими підписами всіх суддів, які входять до складу колегії).
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Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що
набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий
суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним
державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,
затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою
адміністрацією України.
Протягом п’яти днів після набрання судовим рішенням законної сили
виконавчий документ вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих
документів, а його копія (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого
документа у Єдиному державному реєстрі виконавчих документів,
надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу або у разі її
відсутності - рекомендованим чи цінним листом.
Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів або проти
декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних
місцях чи рішенням передбачено вчинення кількох дій, видаються декілька
виконавчих документів, у яких зазначаються один стягувач та один боржник, а
також визначається, в якій частині необхідно виконати судове рішення, або
зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним.
У разі вирішення питання про виправлення помилки у виконавчому
документі; визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;
забезпечення виконання судового рішення; стягнення на користь боржника
безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим документом; поновлення
пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання;
відстрочення чи розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і
порядку виконання; зупинення виконання (дії) судового рішення; заміну
сторони виконавчого провадження суд вносить відповідну ухвалу до Єдиного
державного реєстру виконавчих документів не пізніше двох днів з дня її
постановлення у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
Якщо судом вживалися заходи забезпечення позову, суд вносить до
Єдиного державного реєстру виконавчих документів наявні у суді документи,
що підтверджують виконання відповідної ухвали суду.
Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів
затверджується спільним нормативно-правовим актом Міністерства юстиції
України та Державної судової адміністрації України.
Суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю
ініціативою може зупинити виконання оскаржуваного судового рішення або
зупинити його дію (якщо рішення не передбачає примусового виконання) до
закінчення його перегляду в касаційному порядку.
Про зупинення виконання або зупинення дії судового рішення
постановляється ухвала.
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Суд касаційної інстанції у постанові за результатами перегляду
оскаржуваного судового рішення вирішує питання про поновлення його
виконання (дії).
Примирення сторін у процесі виконання
Заява про примирення, укладена між сторонами виконавчого
провадження, або заява стягувача про відмову від примусового виконання в
процесі виконання рішення подається в письмовій формі державному
виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає її для затвердження до
суду, який видав виконавчий документ. Сторони можуть примиритися на
умовах, що виходять за межі предмета спору, якщо такі умови примирення не
порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Умови
примирення не можуть суперечити закону або виходити за межі компетенції
суб’єкта владних повноважень.
Суд розглядає заяву про примирення або заяву стягувача про відмову від
примусового виконання в десятиденний строк у судовому засіданні з
повідомленням стягувача і боржника. Неприбуття у судове засідання осіб, які
були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.
За результатами розгляду заяви про примирення або заяви стягувача про
відмову від примусового виконання суд може постановити ухвалу про
затвердження умов примирення сторін виконавчого провадження або про
прийняття відмови стягувача від примусового виконання і про закінчення
виконавчого провадження.
Суд не затверджує умови примирення сторін виконавчого провадження
або не приймає відмову стягувача від примусового виконання, якщо це
суперечить закону або порушує чиї-небудь права, свободи або інтереси.
Ухвалу суду за результатами розгляду заяви про примирення або заяви
стягувача про відмову від примусового виконання може бути оскаржено в
порядку, встановленому КАС України.

