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В статті досліджено теоретичні аспекти процесуальної співучасті  в адміністративному судочинстві України. 

Розглянуто особливості, проаналізовано основні недоліки чинного  законодавства у сфері її правової регламентації.  

Акцентовано, що належне закріплення положень процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві на 

законодавчому рівні є необхідною умовою дотримання прав, свобод та інтересів усіх учасників справи.   
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Постановка проблеми: Реальність закріп-

лених у законодавстві основних прав, свобод 

людини і громадянина забезпечується наявністю 

відповідного правового механізму їх реалізації 

та можливістю захисту одним із найбільш ефек-

тивних та універсальних способів – у судовому 

порядку. Дійсно, сьогодні правосуддя набуло 

поширення на всі правовідносини в державі, і 

особливої уваги заслуговує адміністративне 

судочинство – як діяльність адміністративних 

судів щодо розгляду і вирішення адміністра-

тивних справ у порядку, встановленому Кодек-

сом адміністративного судочинства України 

(далі – КАС України) [1]. Законодавство, що 

регулює порядок здійснення адміністративного 

судочинства, має забезпечувати не лише ефек-

тивний захист прав, свобод та інтересів фізичних 

осіб, прав та інтересів юридичних осіб від пору-

шень з боку суб’єктів владних повноважень, а й 

гарантувати належне дотримання прав учасників 

судового процесу під час розгляду адміністра-

тивної справи. На сьогодні чинна редакція КАС 

України містить окремі положення, які присвя-

чені питанням процесуальної співучасті. Однак 

як в науці, так і на практиці не склалося єдиної 

позиції щодо її функціонування в адміністра-

тивному судочинстві. Саме тому виникає необ-

хідність в дослідженні недоліків чинного зако-

нодавства у частині правового регулювання 

статусу співучасників, зокрема дослідження їх 

процесуальних прав та обов’язків, розробка 

науково обґрунтованих рекомендації̆ щодо на-

лежної правової регламентації. Це дозволить 

забезпечити прийняття справедливого судового 

рішення, оскільки саме за їх допомогою опосе-

редковуються зв’язки між іншими учасниками 

адміністративної справи.  

Аналіз останніх досліджень: Проблеми, 

пов'язані з визначенням і закріпленням прав та 

обов’язків співучасників, аналіз їх становища в 

адміністративному процесі неодноразово ставали 

предметом наукових досліджень різних вчених. 

Так, зазначеній темі присвячені роботи таких 

науковців, як: В.Б. Авер’янов, В.М. Бевзенко, 

Л.П. Карамзіна, С.В. Ківалов, Д.А. Козачук, 

Т.О. Коломоєць, А.С. Кохан, В.М. Кравчук та інших.  

Разом з тим останні зміни до законодавства 

про адміністративне судочинство вимагають 

теоретичного аналізу проблем у сфері 

регламентації  процесуальної співучасті в 

адміністративних справах.  

Мета статті: Аналіз положень чинного за-

конодавства щодо процесуального становища 

співучасників. Розгляд прогалин в законодав-

стві, які зумовлені недостатньою правовою 

регламентацію процесуальної співучасті у 

КАС України та формування пропозицій щодо 

вдосконалення.  

Основні результати досліджень: Чинне 

адміністративне законодавство України не надає 

загального визначення процесуальної співучасті в 

адміністративному судочинстві, що зумовлює 

відсутність загального підходу до його правового 

розуміння. Однак це є досить важливим з ураху-

ванням основної мети цього інституту, оскільки 

своїм існуванням він спрямовується на всебічний 

і своєчасним̆ розгляд справи, встановлення прав і 

обов’язків сторін, спроможний на виключення 

випадковості винесення суперечливих рішень за 

подібними позовами. Саме тому, пропоную поча-
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ти аналіз зазначеного питання,  розглянувши 

певні науково-теоретичні положення деяких 

фахівців щодо окресленого питання.   

Процесуальна співучасть – це особливий 

процесуальний інститут, що виникає з багато-

суб’єктних спірних матеріальних правовідно-

син або однорідних правовідносин, коли в 

одному і тому самому процесі беруть участь 

кілька позивачів або відповідачів, права, вимо-

ги або обов’язки яких не виключають одне 

одного [2]. На думку О. Козлова, процесу-

альною співучастю треба вважати участь двох 

чи кількох осіб на боці позивача або відпо-

відача чи в інтересах обох сторін [3, с. 73]. 

Водночас С. Бичкова звертає увагу на те, що 

визначення процесуальної співучасті через 

«участь двох чи кількох осіб на боці позивача 

або відповідача» є неправильним за своєю 

сутністю, зазначаючи, що співучасники 

виступають не на боці та в інтересах інших 

осіб, а у власних інтересах [4, с. 175]. 

В адміністративно-правовій науці вчені про-

понують власні визначення поняття «процесу-

альна співучасть» в адміністративному судочин-

стві. У роботі Кохана А.С.  процесуальна спів-

участь в адміністративному процесі визнача-

ється участю в одному адміністративному про-

вадженні декількох позивачів та/або відповідачів 

як наслідок єдності підстави виникнення прав, 

обов’язків, які становлять предмет спору у цих 

матеріально-правових відносинах, права вимоги 

яких не виключають одне одного [5, с. 501]. На 

думку Кравчука В.М. співучасть це обумовлена 

матеріальним правом множинність осіб на тій чи 

іншій стороні в процесі внаслідок наявності за-

гального права або загального обов’язку [6, с. 

201]. В.М. Бевзенко дає визначення процесуаль-

ної співучасті як урегульованій нормами адміні-

стративного процесуального законодавства 

участь в адміністративній справі двох і більше 

позивачів або відповідачів [7, c. 227]. Як бачимо 

майже всі вищезазначені визначення ґрунтують-

ся на кількісній ознаці процесуальної співучасті. 

Такий процесуальний інститут, як спів-

участь, офіційно закріплений у  процесуальних 

кодексах багатьох країн. Так, ст. 64 Адміні-

стративно- процесуального кодексу Німеччи-

ни розглядає процесуальну співучасть, однак 

за аналогією застосовуються норми § 59–63 

Цивільного процесуального кодексу 

Німеччини [8].  

У ст. 30 Адміністративно-процесуального 

кодексу Азербайджанської Республіки 

зазначено, що кілька осіб, які мають спільні 

правові інтереси щодо предмета спору, або 

права і обов’язки яких виникають з одних і тих 

самих фактичних і правових підстав і можуть 

виступити у суді як процесуальні 

співучасники чи спільні позивачі або спільні 

відповідачі [9, c. 25, 26].  

КАС України на відміну від Цивільного 

процесуального кодексу України, лише 

опосередковано закріплює інститут співучасті в 

адміністративному судочинстві. Так, у статті 48 

КАС України йде мова про підстави і порядок 

заміни неналежної сторони. За ч. 3 ст. 48 КАС 

України суд за клопотанням позивача і до 

ухвалення відповідного рішення у справі має 

правову можливість залучити до участі у ній 

співвідповідача Під час вирішення питання про 

залучення співвідповідача чи заміну належного 

відповідача суд враховує, зокрема, чи знав або 

чи міг знати позивач до подання позову у 

справі про підставу для залучення такого 

співвідповідача чи заміну неналежного 

відповідача (ч. 5 ст. 48 КАС України).  Таким 

чином, КАС України допускає можливість 

процесуальної співучасті на стороні відповідача.  

В адміністративному судочинстві України, з 

огляду на складні правові відносини публічного 

характеру, участь різних суб’єктів владних 

повноважень у виконанні окремих завдань часто 

виникає необхідність залучення кількох 

суб’єктів, відповідальних за прийняття рішення 

(вчинену дію чи бездіяльність), до участі в 

адміністративній справі на боці відповідача у 

формі процесуальних співучасників [10].  

Саме тому цілком виправданими були 

зміни до КАС України, які передбачили 

можливість залучення в адміністративну 

справу співвідповідача. 

Що стосується можливості участі кількох 

позивачів у справі, то КАС України у ч. 2 ст. 172 

встановлює однією з підстав об’єднання  в одне 

провадження декілька справ таку обставину як 

подання позовів різними позивачами до одного й 

того самого відповідача. Така можливість також 

передбачена і відповідно до норм ч. 5 ст. 373 КАС 

України: «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 
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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».  

З цих положень виходить, що КАС України 

регламентує можливість участі у справі кіль-

кох позивачів, не акцентуючи уваги на їх пра-

вовому положенні, обсязі процесуальних прав 

та обов’язків, порядку визначення підсудності 

таких справ (приміром,  коли вирішується пи-

тання про підсудність справ за вибором пози-

вача (за зареєстрованим у встановленому зако-

ном порядку місцем проживання (перебування, 

знаходження)  особи-позивача). Можемо при-

пустити, що участь декількох позивачів мож-

лива у справах про оскарження нормативно-

правових актів органів виконавчої влади, 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування та інших 

суб’єктів владних повноважень (ст. 264 КАС 

України). Право оскаржити нормативно-пра-

вовий акт мають особи, щодо яких його засто-

совано, а також особи, які є суб’єктом право-

відносин, у яких буде застосовано цей акт. 

Щодо суб’єктів владних повноважень, то їх 

процесуальна співучасть в якості позивачів 

взагалі не передбачається, так само як і не пе-

редбачається участь приватних осіб (юридич-

них та фізичних) в якості співвідповідачів, 

оскільки вони можуть бути відповідачами в 

окремих випадках, визначених п. 5 ст. 46 КАС 

України (наприклад у справах про примусове 

видворення за межі території України) та лише 

за адміністративним позовом суб’єкта владних 

повноважень. Тобто мова йде про конкретну 

дію певної фізичної або юридичної особи, яка 

оспорюється уповноваженим суб’єктом влад-

них повноважень і питання про заміну такого 

суб’єкта або приналежності йому таких прав 

виникати не може. 

Однак залишається актуальним питання 

можливості залучення співпозивачів до однієї 

справи, адже часто задоволення вимог одного 

позивача, виключає задоволення вимог іншого. 

Виходить, що співучасть на боці позивача 

можлива лише у випадку, коли їх інтереси 

доповнюють одне одного і не виключають 

задоволення інтересів іншого, тобто є ідентичними.  

Отже, процесуальна співучасть в адмініс-

тративному судочинстві може допускатися у 

виключних випадках,  коли у декількох пози-

вачів або відповідачів у справі існують іден-

тичні матеріально-правові вимоги і вони на-

правлені до однієї особи-відповідача; інтереси 

співпозивачів (співвідповідачів) не суперечать 

одне одному, але є протилежними інтересам 

іншої особи.  

Висновки та пропозиції: З огляду на важ-

ливу роль кожного учасника справи, яка пере-

буває у провадженні адміністративних судів, 

підтверджується необхідність належної право-

вої регламентації та удосконалення сучасного 

законодавства у зазначеній сфері.  

По-перше, необхідним є нормативне закріп-

лення визначення співпозивача, співвідповіда-

ча або ж загального визначення співучасника в 

адміністративному процесі, для створення 

єдиного підходу до розуміння його правової 

сутності.  

По-друге, необхідна розробка доповнень до 

КАС України у сфері визначення 

процесуального статусу таких осіб, які б 

закріплювали перелік їх прав та обов'язків, з 

метою цілісного передбачення усіх суттєвих 

особливостей положення цих осіб та з метою 

належного захисту кожного учасника 

адміністративного провадження.  
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INSTITUTE OF PROCEDURAL ASSOCIATION IN ADMINISTRATIVE JUDICIARY. IT'S APPROPRIATE 

LEGAL REGULATION 

The article explores the theoretical aspects of procedural complicity in administrative proceedings of Ukraine. Considered the 

features, analyzed the main shortcomings of the current legislation in their legal regulations are considered. 

Emphasized that it properly enshrines the due process, is carried out in the administrative judiciary at the legislative level, 

which must necessarily be true, free and necessary for the work of participants. 

Key words: procedural complicity, co-defendant, co-defendant, administrative justice. 
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