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В И С Н О В О К

       щодо проекту Закону про внесення змін
до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України

      (реєстр. № 4255 від 23 жовтня 2020 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 27 жовтня 2020 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 08 вересня 
2021 року (протокол № 67) проект Закону про внесення змін до статті 139 
Кодексу адміністративного судочинства України (реєстр. № 4255 від 
23  жовтня 2020 року), поданий Кабінетом Міністрів України (далі – 
Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту його метою є 
забезпечення реалізації принципу рівності всіх учасників судового процесу в 
адміністративному судочинстві, зменшення фінансового навантаження на 
державний бюджет.

Для досягнення зазначеної мети Урядом пропонується внести зміни до 
частин другої та третьої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства 
України (далі – КАС України), якими передбачити, що при задоволенні позову 
суб’єкта владних повноважень з відповідача стягуються судові витрати 
суб’єкта владних повноважень на сплату судового збору (при частковому 
задоволенні позову суб’єкта владних повноважень – пропорційно до розміру 
задоволених позовних вимог).

Розглядаючи Законопроект, Комітет з питань правової політики 
виходить з такого.

Статтею 1, частиною першою статті 67, частиною першою статті 68 
Основного Закону України передбачено, що Україна є демократичною, 
соціальною, правовою державою, в якій кожен зобов'язаний сплачувати 
податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, а також 
неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Однією із основних засад судочинства є рівність усіх учасників судового 
процесу перед законом і судом (частина друга статті 129 Основного Закону 
України).

Абзацом першим частини першої статті 139 КАС України встановлено, 
що при задоволенні позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, 



всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до 
положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань 
суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо 
відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

В той же час, частинами другою та третьою цієї ж статті передбачено, 
що при задоволенні або частковому задоволенні позову суб’єкта владних 
повноважень з відповідача не стягуються витрати суб’єкта владних 
повноважень на сплату судового збору. Законопроектом пропонується 
виправити дану ситуацію та включити, серед іншого, до складу судових 
витрат, які стягуються з відповідача, який не є суб’єктом владних 
повноважень, витрати суб’єкта владних повноважень на сплату судового 
збору.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 
України, Інститут законодавства Апарату Верховної Ради України, 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Державна судова 
адміністрація України підтримують прийняття Законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 
від 25 листопада 2020 року зазначив, що Законопроект матиме 
опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 
видатків бюджетів на сплату судового збору залежно від практики 
застосування даної законодавчої ініціативи) та у разі прийняття відповідного 
закону може набирати чинності згідно із законодавством.

На підставі викладеного Комітет з питань правової політики вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України 
(реєстр.  №  4255 від 23 жовтня 2020 року), поданий Кабінетом Міністрів 
України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в 
цілому, а також у разі прийняття Законопроекту як Закону доручити Комітету 
разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України 
здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту.

2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити співголову 
підкомітету з питань правосуддя Павліша П.В.
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