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Із набуттям 2005 року чинності Кодек-
сом адміністративного судочинства (КАС) 
України в межах багатьох категорій судо-
вих спорів виникла проблема конкуренції 
судових юрисдикцій. Проте, мабуть, най-
більш рельєфно вона постала під час роз-
межування компетенції судів з розгляду 
спорів фізичних та юридичних осіб із ор-
ганами державної влади та місцевого само-
врядування (органи влади) щодо набуття 
прав на земельні ділянки.

Так, на підставі статті 17 КАС України 
адміністративні суди приймали до свого 
провадження та розглядали за правилами 
КАС України справи за позовами приват-
них осіб до органів влади про оскаржен-
ня рішень цих суб’єктів стосовно розпоря-
дження земельними ділянками, виходячи 
з того, що відповідач є суб’єктом владних 
повноважень у земельних відносинах, а 
тому спір є публічно-правовим. Утім, Ви-
щий господарський суд України (ВГСУ) 
послідовно відстоював протилежну дум-
ку (наприклад, пункт 15 рекомендацій від 
27 червня 2007 року № 04-5/120).

Така суперечність поглядів між дво-
ма вищими спеціалізованими судами не 
могла залишити осторонь цього питання 
Верхов ний Суд України (ВСУ). Однак і цей 
судовий орган спочатку не зміг забезпечи-
ти єдність судової практики у відповід-
ній категорії справ (наприклад, постано-
ви ВСУ від 25 березня 2008 року № 08/71, 
від 4 листопада 2008 року та від 25 березня 
2008 року). 

Лише згодом, 2009 року, можна було го-
ворити про те, що практика розгляду від-
повідних земельних спорів набула рис уста-
леної та визнала компетентною «приват-
ну» юрисдикцію (ухвала ВСУ від 15 квітня 
2009 року, узагальнення судової практики 
ВГСУ від 1 січня 2010 року тощо).

А вже 1 квітня 2010 року Конституцій-
ний Суд України (КСУ) прийняв рішення 
№ 10-рп/2010, в якому відзначив: за зміс-
том пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Зе-
мельного кодексу (ЗК) України місцеві 

ради, реалізуючи повноваження з розпо-
рядження землями територіальних громад, 
діють як суб’єкти владних повноважень; до 
публічно-правових спорів, на які поши-
рюється юрисдикція адміністративних су-
дів, належать і земельні спори фізичних чи 
юридичних осіб з органом місцевого само-
врядування як суб’єктом владних повно-
важень, пов’язані з оскарженням його рі-
шень, дій чи бездіяльності.

Можна припустити, що відповідна пра-
вова позиція КСУ була обумовлена зміс-
том конституційного подання, в яко-
му порушувалося питання про тлумачен-
ня лише частини 1 статті 143 Конституції 
України, певних норм ЗК України та пунк-
ту 1 частини 1 статті 17 КАС України, без 
урахування їх системного зв’язку з інши-
ми нормами чинного законодавства. І все 
ж, рішення Конституційного Суду Украї-
ни є обов’язковими для виконання, внас-
лідок чого адміністративні суди поверну-
лися до практики розгляду вимог щодо 
оскарження рішень органів влади з роз-
порядження землями в рамках адміністра-
тивного судочинства (наприклад, ухва-
ла Вищого адміністративного суду Украї-
ни (ВАСУ) від 12 травня 2010 року в справі 
№ К-11435/08).

Разом із тим, на наш погляд, для 
розв’язання проблеми юрисдикцій необ-
хідним вбачається більш глибокий право-
вий аналіз характеру правовідносин, що 
складаються між органом влади та приват-
ними особами під час розпорядження зем-
лею. 

Так, на сьогодні ні в кого не виникає 
сумнівів з приводу того, що органи влади 
у різних сферах своєї діяльності можуть як 
виконувати владні управлінські функції, 
так і виступати юридично рівними з інши-
ми учасниками правовідносин, принаймні, 
в силу прямої вказівки норм глав 9 та 10 Ци-
вільного кодексу (ЦК) України. Водночас, 
відповідно до статті 19 Конституції Украї-
ни, органи влади зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
України. Зміст наведених норм дає підста-
ви припускати, що сам факт закріплення у 
законі можливості (повноваження) органу 
влади здійснювати розпорядження земель-
ними ділянками не може виступати до-
статньою підставою для кваліфікації відпо-
відних дій як вчинених у межах реалізації 
владних управлінських функцій.

Натомість обґрунтованим вбачається 
висновок про те, що органи влади у право-
відносинах щодо розпорядження земель-
ними ділянками державної та комуналь-
ної власності діють як органи, через які 
держава або територіальна громада реалі-
зують повноваження власника земельних 
ділянок, що підтверджується змістом ста-
тей 13, 140, 142, 143 Конституції України, 
статей 11, 16, 374 та норм глав 9 та 10 ЦК 
України, статей 80, 84, 123, 124, 127, 128 ЗК 
України.

Під час здійснення повноважень з роз-
порядження землями органи влади висту-
пають юридично рівними з іншими учас-
никами таких правовідносин. У цих від-
носинах немає головної ознаки публічних 
відносин — їхній владний характер, існу-
вання волі лише одного суб’єкта і обов’язку 

підкоритися цій волі в іншого суб’єкта. Нав-
паки, ніхто не може примусити орган вла-
ди передати землю на певному титулі при-
ватній особі, як ніхто не може примусити й 
приватну особу набути цю землю, а відтак, 
за буквальним змістом частини 1 статті 1 ЦК 
України відповідні відносини є приватними 
за своїм правовим характером.

Цей висновок додатково підтверджу-
ється і практикою розгляду судами земель-
них спорів, зокрема мотивами тих чи інших 
висновків судів по суті спору. Так, загаль-
новідомо, що наріжним каменем у спо-
рах про укладення договорів завжди була 
наявність чи відсутність рішення органу 
влади про передачу землі. Примусити ор-
ган влади прийняти рішення про передачу  

землі неможливо внаслідок відсутності та-
кого обов’язку в нормах закону, а відсут-
ність цього рішення була підставою для 
відмови в позові з приводу укладення, про-
довження терміну дії договорів тощо. Вод-
ночас такий підхід можливий лише в ме жах 
приватноправових відносин. Відносини 
публічні побудовані на принципово інших 
засадах: якщо особа дотримала процедуру 
набуття землі (розробка проекту землевід-
ведення, його погодження тощо), докумен-
ти відповідають вимогам чинного законо-
давства, то орган влади зобов’язаний нада-
ти землю. Саме такий підхід відображено у 
нормах законодавства щодо отримання до-
звільної документації на будівництво, реє-
страцію прав тощо. Проте щодо розпоря-
дження землями такий підхід неможливий, 
оскільки це суперечило б праву власника 
на володіння, користування та розпоря-
дження майном своєю волею та у власних 
інтересах. Тобто, неможливий саме в силу 
приватноправового характеру відносин.

Також варто відзначити, що рішен-
ня органів влади з розпорядження земля-
ми оскаржуються, як правило, одночасно із 
оскарженням договорів, укладених на під-
ставі цих рішень. І такий підхід вбачається 
правильним, адже наразі ніким не запере-
чується висновок про те, що волевиявлен-
ня відповідного органу влади як орендодав-
ця здійснюється у формі рішення такого ор-
гану і лише реалізується шляхом укладення 
договору оренди. Рішення ради та підпи-
сання нею договору оренди не є різними, 
самостійними актами волевиявлення орен-

додавця при укладенні договору (лист ВГСУ 
від 30 листопада 2007 року № 01-8/918 «Про 
деякі питання практики вирішення спорів, 
пов’язаних з орендою земельних ділянок», 
постанова ВСУ від 23 вересня 2008 року). 
Проте, якщо слідувати підходу про адмі-
ністративну підвідомчість вимог з оскар-
ження рішень, тоді, по суті, одне волеви-
явлення (рішення органу влади та договір) 
має оскаржуватися послідовно в судах різ-
них юрисдикцій — адміністративної та гос-
подарської або цивільної відповідно (ухва-
ла ВАСУ від 26 жовтня 2010 року в справі 
№ К-11899/07). Проте, з огляду на єдність 
цих актів волевиявлення, окреме їх оскар-
ження вбачається необґрунтованим, а також 
суперечить принципу «правової та процесу-
альної економії» захисту порушених прав.

Крім того, приватноправовий харак-
тер відносин майже завжди зумовлює  
виникнення спору про право цивільне під час 

оскарження рішень органу влади. Однак такі 
спори не підвідомчі адміністративним судам.

Можливо, саме через наведені аргу-
менти вже після прийняття рішення КСУ 
в окремих справах ВАСУ відзначав немож-
ливість розгляду в порядку адміністратив-
ного судочинства справ щодо оскарження 
відповідних рішень органів влади (наприк-
лад, ухвала ВАСУ від 8 вересня 2010 року в 
справі № К-19033/08).

У свою чергу, ВГСУ та ВСУ продовжують 
відстоювати обґрунтований, на нашу думку, 
підхід щодо господарської (або цивільної) 
юрисдикції спорів у відносинах розпоря-
дження органами влади земельними ділян-
ками (постанова пленуму ВГСУ від 17 травня 
2011 року № 6 «Про деякі питання практики 
розгляду справ у спорах, що виникають з зе-
мельних відносин», лист ВГСУ від 23 червня 
2010 року № 05-05/357 із посиланням на по-
станову ВСУ від 27 квітня 2010 року).

Таким чином, маємо констатувати, 
що навіть після прийняття Конститу-
ційним Судом України рішення № 10-
рп/2010 ситуація із земельними спора-
ми не змінилася, а проблема «подвій-
ної підвідомчості» остаточно усунута не 
була. Оскільки з цього приводу вислови-
лися вже всі судові органи, єдиним вихо-
дом вбачається безпосереднє розв’язання 
окресленої проблеми у нормах чинного 
процесуального законодавства. При цьо-
му, на наш погляд, відповідні земельні 
спори мають бути віднесені до господар-
ської або цивільної юрисдикції залежно 
від суб’єктного складу відносин.

Погляди адміністративних і господарських судів щодо юрисдикції земельних  
спорів не завжди співпадають

Конкуренція юрисдикцій по землі
Визначення підвідомчості земельних спорів  
щодо набуття прав на землю


