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ЗАМІНА НЕНАЛЕЖНО І СТОРОНИ 
R Л,ЦМІІ ІІСТІ'ЛТИRІІОМУ СУДОЧИІІСТRІ: 

ІІРОБJШМИ ІІРЛІЮЗАСТОСУНЛІІІІЯ 

О;:ши:м із найбі..1ьш суттєвих уск..lа.J:нень, які :мають :\tісце при зцій

спеппі ад:иіпістратишюго судочипстnа с nстапоnлеппя пепа.1ежпого 

складу сторіп проnаджеппя. При uьo~ty, це пе .1ише стас перецумоnою д.1я 
ІІОіІОНЖСНЮІ ІІрОН<JЛЖСНЮІ у часі, а;Іс ti \ЮЖС р03111ИрИТИ ск.;ШіІ УЧ<ІСНИ
І<іН 3<J. рахунок НіJ(МОІШ НИХ(Щу і:1 ІІрОІ(ССУ ІІСрНИННИХ сторін, О6\1СЖИП1 ЇХ 

ІІр(ЩСС)'аJІІ:.Ні І Іра на, )'CK.·I3jli01TИ I<OJIO ІІИТаНЬ, ІІІ О ІІОТрс()укпь НИріІІІСНН~І 

судом, і, врешті-решт, унемож:Jивити виконання судового рішення. 

Д.:Jя а.J::\ННІстративного су,::rочинства ситуації, ко.:Jи позивач 

пред'яn .. 1яс nи:\юги ,::ro особи. яка не :\tac пере,::r шнr обов'язку, що nипли
nаn би і3 спірного праnоnідношення с досить поширеною, шо 3умоn.:Jе

но СК.·Іа)(НіСТЮ HCT3HOILICHH}I фаКТИЧНИХ oGCT<J.HИH СІІраНИ, і3 СК.·Іа)(НОЮ 

структурою \1аТСрlа;ІІ:.НИХ ІІраНОНl)(НОСИН, В \Ю)ІСІИНН.:ТЮ НСОіLНО3Н3ЧНО

І"О т;ІуМ<ІЧСНЮІ НЩ1\іІ ЧИННОІ"О 3<J.KOHO.iШHCTH<l ~], С. 76j. 
Неналежна сторона визнається такою ті..1ьки піс.:Jя здійснення її за

міни або припинення циві.т1ьного процесу ш .. 1яхом ухва.:Jення рішення 
cy,::ry про ni,::rмony n за,::rоnолеппі поюnу. Якшо uього не nідбу .. 1ося- сто

ропи а,::r:~ліпістратишюго проuесу с палежпи:юr, дійсшн1и учасниками 
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алміністратинних rrpor ~ссушr nних r rраноні;rноси н і:1 ні;rrrоні,т~ни м oGc~r І'ОМ 
rrporr,ccyшrnниx rrpaн та оGон\r3кін. Отже, :шvrіна неналежної сторони Е 

насJrщком rrоІ\ники rrо3инача а;rмІнІстратинноr'О rrporrccy rr~o;ro шrасної 
персони, як особи позивача, або що;:rо персони відповідача. Тому, ад

міністративний cy;:r, установивши, що позивач або відповідач у справі 
с пепа.1ежпим, зобов'язаний здійспити їх за11іпу па належну сторону, 

тобто таку, яка мас право пред'являти вимоги чи мас nі;:rповідати 3а за

явленими в а;:rміпістратишюму позові вимогами . 
.З мстою нрсrу1rюнанни rrитанн~r ниGут'І'~r 3 rrpor~ccy нсна.rсжної сто

рон~r та нстуrrу у rrpor~cc на;rсжної сторони 3аконо;шнсrrn 3акріrrин rrpo
ueдypy заміни неналежної сторони на на.1ежну (ст. 52 КАС України). 
3аміна позивача відбувається за ухвалою суду (й окре:мо оскаржувати 

пе можна) за наявпості таких умоn: 1) с лода першншого позивача і 
поnого позивача; 2) за11іпа пе тягне за собою тміпи підсу;:rпості спра
rш (частила перша коментоnаної статті). Водночас, перnишшй позивач 
rric;rи :шvrіни ниGунж: 3і сrrрани. а ноний rrо:шнач є rrранонастуrrником 

ЙОІ\) rrpaн і оGон\r:жін 3а щtміністратинним rrо:юном. 

Позивач не завжд:и спроможний прави.1ьно штзнач:ити відпові.Jача. 

3вертаюч:ись до cy.Jy з ад:міністративни:м позовом, позивач зазна~rає від
повідачем особу, яка, на його ду:мку, повинна відповідати за позовом, 

проте під час розгляду справи nіп може заявити :к.1опоташш про за:міпу 
непалежного nі;:rпоnідача ІІ<Llежпим. 3а:міпа nідповідача може nідбутнея 

Ja к.tоІtотаншr _vr 1 rc .1 и 111 с ІtоJИ rшча, а.Іс й Gy.ІtІ>-~r кої іншої осоGи. ~~ка Gcpc 
участІ, у с11раві. у тому чисJrі й Ja кноrrотаrІІШМ самоr·о ві,Іtrюві;шча. aGo 
нанітn :1а ініціатини CYllY· 3r'o;rи ніJl[rоні;lачін- ик налсжноr'о, так і нсна

;rсжноІ'О- J~JІ~І rrронс;rснн~ :шміни не rrотрсGуєтnси і rrсрнинни~-і ні,т~Іrо

нілач rrісли :шміни ниGунає 3і сrrрани. 

Найбільшою проuесуа.1ьною проблемою є відсутність зго;:rи позива

ча на за:міну відповідача, адже за таюrх у:мов суд має право за.тгучити uю 

особу як другого відповідача. шо підтnер;:rж.гус 1южrrиrюсті процесуаль
ної співучасті n uьому nи;:ri су;:rового проnа;:rжешrя. Питання про те, хто з 
;:rвох nідповіда чіnс па.lеЖІІИ:\1 nідпоnідаче11. а до кого з них у позоnі пале

житn н1;~монити, нирн1rує cy;r тиnки ІІІс;rи :шнср1rrснюr ро3І"JІ~ІJ~У с11рани, 
ухнш1 юючи 1 юстанону сулу 1 ro суті с11рани. Я КІІlО 3а рс3улr-;І'атаvrи ро:н:шr
;:rу справи у задоволенні а;:r:міністративного позову до ди.того відпові;:rача 

буде все-таки від:мовлено, судові витрати, понесені пол-шачем у зв'язку 

з такиУІ залученням, ві;:rносяться на рахунок держави. Ue означає, що 
позивач мас праnо па ко1шепсацію за рахупок держа nи судових витрат, 
понесених у зв'язку J таким залученням (наприклад, чере3 початок роз

r·шІЛУ СІІран~r сІ ючатку), у рюі ниrран1у ним с11рани. А~~ кІно н 3а,ІtоншІсн

ні а;rvrіністрат~rнноr·о Іro:юнyGyJtC 11онністю ні,т~монлсно, то;rі на rю3инача 

не може бути поюшдено судові в:итрати, понесені другим відповідаче:м. 

На ві;:rУІіну ві;:r цивільного су.Jочинства, в адміністративному про

uесі зберігся проuесуа.1ьний інститут заміни неналежного полшача. 
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На$.ІНністn такого інсппуту н а,т(міністратинному су;ючинстні оGу\>юн

.ІІена ІІу()_ІІіЧНО-ІІJJаНОНИVІ ХарактерОМ СІЮріК і ІІJJИНІІИІІОІ\1 офіціі·іНО-

1\) 3'исунанни оGстанин у СІІрані. КАС України, на ніюv1іну ні;L 1\ПК 

України, не передба~шє мож.1ивості продовження розгляду справи після 

заміни ві;:шовідача або за.тгучення до участі у справі співві.іІповідача за 

nідсутності клопотапня пошло nі.іІпоnідача або за .. 1уч:епого спіnnідпоnі
дача про розгляд спраnи спочатку. 

Отже, при Jаміпі пеналежної сторопи .іІіють .іІПа осІюІших праnи
.ІШ. По-ІІСJJІІІе, Hi}liiOHi)(<lЧ ННЮІШЄТhС~І НСНа .. ІСЖНИІ\1 TiJІhKI1 ІІі<:.ІІ$.1 ТОІ'О, 

~ІК ЙОІ\) GyJIO НИНСіLСНО :1 IIJJOIІ,ecy, а на ЙОІ'О МіСІІС 3ШІУЧСНО НШІеЖНОІ'О 

відпові.іІача. Ue означає, що за будь-яких обстав:ин, за всієї очев:и.іІності 
нена .. 1ежності сторони _;:ю справи, яка розг .. 1Я.іІається судо:м, відпові.іІач 
nизнасться на .. 1ежІІИ:\-І J па.іІілеппям його усісю пошютою проuесуаль
пих праn та обоn'язкіn. По-друге, заміна пеналежного nідповідача до

пускастьсялпше за клопотапням позиnача, оскільки nіп буn ініціатором 
ІІрОІІ,есу, су()\:КТОМ, ~І КИЙ НИМаІ·ає cy;LOHOI"O 3<lХИСТу . .3І'О)LИ Ні,ІtІІОНі;шча на 
tіОІ'О 3<ІМіну не НИМаІ'<lЄТhОІ, О}[Н3К у .І І ітературі НСО}[НОра:ЮНО ІІЩ1УІІІУН3-

ЛОСЯ питання про те, що відпові.іІачеві :може бут:и не все О.іІНО, ч:и про

довжиться його участь у справі, чи ні. Наса:мперед, це може стосуватися 

розподі .. 1у су.іІових в:итрат, які понесе но відповідачем, про заміну якого 
nипикас питашІя. HapaJi nитрати, пoirecerii заміпеrшм nідпоnідачем, 
остапній може nідшко.іІуnати у судоnому порядку Ja загальними пра nи
Юі.\Н1 11]10 JаІ\}[31ІІШ ІІІКО}tИ, ЩО ІІе І·араІІТУС ОІІСраТИІНІОІ'О та ІІШІеЖІІОП1 
:~ахисту 11рав вщ такої І ювеюнки но:ншача, ~Іка може мати характер :>.Ію

нжинанн5-І ІІJхшом. 

Про();ІСМИ МОЖЛИНОІ'О 3Ж1НЖИН<!НН5-І ІІОjИНача СНОЇVІ ІІраНОМ на 

:шсрнснн~І iLO а;tміністратинного CYJ\Y можутn бути 3ГJШіtжсні чсре:1 на
явність повноважень суду задово .. 1ьняти без згоди інших осіб, які бе
руть участь у справі, обГрунтовані клопотання ві.іІпові.іІачів про зві .. 1ь
пенпя їх ni.ii участі у спраnі у ра "Зі, коли їх притягнуто необГруптоnаrю 
або по1ш .. 1коnо. Особлиnо цінним це уточнення ШО.іІО спраn, у яких 
nі.іІпоnі.іІачем с приnатна особа, а J позоnо11 зnертасться суб'скт n .. 1ад
них IIOHHOH<lЖCHh. 
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