
правових наслідків.
Виборче законодавство достатньо детально регулює порядок 

формування та діяльності виборчих комісій, обсяг їх компетенції (цілей і 
завдань, предметів відання, повноважень, юрисдикційності), водночас 
бракує чіткого визначення їх правового статусу у цілому, без чого не 
можна визначити правову природу цих утворень. Лише стосовно 
Центральної виборчої комісії її статус визначений законодавчо як 
постійно діючого колегіального державного органу. Згідно з частиною 3 
статті 1 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» Центральна 
виборча комісія є юридичною особою, має печатку із своїм 
найменуванням. Статус юридичної особи мають також окружні виборчі 
комісії, що випливає із частини 4 статті 22 Закону України «Про вибори 
Президента України» та частини 5 статті 25 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України», і територіальні виборчі комісії місцевих 
виборів (частина 5 статті 20 Закону України «Про місцеві вибори»). 
Водночас дільничні виборчі комісії, утворені під час будь-яких виборів, не 
мають статусу юридичної особи.

У статті 48 КАС України законодавець розкриває зміст 
адміністративно-процесуальної правосуб’єктності. Як убачається з 
частини 1 указаної статті Кодексу, здатність мати процесуальні права та 
обов’язки в адміністративному судочинстві (адміністративно- 
процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, 
іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, 
іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і 
службовими особами, підприємствами, установами, організаціями 
(юридичними особами) [1]. Частиною 3 статті 48 КАС України 
встановлено, що здатність особисто здійснювати свої адміністративні 
процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи 
представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить 
органам державної влади, іншим державним органам, органам влади 
Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їхнім 
посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям 
(юридичним особам) [1].

Змістовно аналізуючи вищевказані адміністративно-процесуальні 
норми, виникає цілком закономірне питання: яким чином дільничні 
виборчі комісії, як суб’єкти, що не мають статусу юридичної особи, 
можуть реалізувати свої процесуальні права й обов’язки в 
адміністративному судочинстві? Адже немає статусу юридичної особи -  
немає адміністративно-процесуальної правосуб’єктності в 
адміністративному судочинстві. Із вищевикладеного можна зробити 
висновок, що дільничні виборчі комісії не можуть набувати 
процесуального статусу сторони у справі та самостійно реалізувати свої
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