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одекс адміністративного судочинства України в редакції Закону України
від 3 жовтня 2017 року № 2147VІІІ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», що уособлює цілий етап втілення судової реформи в державі, хоча і викликав неоднозначну оцінку науковців та правників-практиків, а також суддів, але негативних відгуків йому перепало найменше серед інших кодексів.
Як й все кардинально нове, що розроблене та прийняте у стислі строки, новий
КАС вже зараз заклав необхідний базис для внесення змін і доповнень для доопрацювання нормативного акту в цілому. Власне, ці зміни не забарилися і вже
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від
07.12.2017 № 2234-VIII до цього Кодексу були внесені зміни, що набувають чинності з січня 2018 року.
Але не можна не визнати, що можливо через особливості самого адміністративного судочинства, приписи та філософія нового процесуального підходу, які
ж до того і ще мають універсальний для всіх процесуальних кодексів характер,
найбільш органічно виглядають саме у КАС.
Можна погоджуватися або не погоджуватися з окремими положеннями новітнього КАС, можна їх критикувати, але потрібно визнати відповідність поданого
акту нормам Конституції України, Рекомендаціям Комітету Міністрів Ради Європи, нормам міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та Стратегії реформування судоустрою, судочинства й
суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленій Указом Президента
України від 20.05.2015 р. № 276/2015.
Таким чином, враховуючи об’єктивну правову реальність і, відповідно, нагальну необхідність у таких змінах, можна вважати прийняття нового КАС рухом
уперед. А вже його практичне застосування покаже чи були праві автори законопроекту, чи навпаки, їх нинішні опоненти.
Враховуючи нову редакцію Кодексу, реформування судової системи у цілому,
вважаємо за доцільне при коментуванні статей не посилатися на матеріали
ВАСУ та ВСУ, що мали місце до набуття чинності цим Кодексом. Напрацювання
судової практики і узагальнення її в сенсі наявних новацій ще попереду, а тому й
будуть враховані у наступних редакціях і коментарях в порядку їх надходження.

К
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