
права та обов’язки як суб’єкти адміністративного судочинства, адже вони 
не є юридичними особами. Проте зі статті 172 КАС України убачається 
протилежне. Згідно частини 8 статті 172 КАС України позовні заяви щодо 
рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, дільничної 
комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце у день 
голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів 
голосування на дільниці, може бути подано до адміністративного суду. 
Виходячи з наведеного вище, можна цілком справедливо констатувати 
існування прогалини законодавчого врегулювання особливостей 
адміністративно-процесуальної правосуб’єктності окремих учасників 
адміністративного судочинства. Дана прогалина, з нашої точки зору, може 
бути усунута шляхом: або закріплення у законодавстві за дільничними 
виборчими комісіями статусу юридичних осіб, або внесення змін до 
частин 1 та 3 статті 48 КАС України щодо закріплення адміністративно- 
процесуальної правосуб’єктності за суб’єктами, які не мають статусу 
юридичної особи.
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ПРОБЛЕМА ВРАХУВАННЯ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ, ВИСЛОВЛЕНИХ 

РАНІШЕ, ПРИ ВНЕСЕННІ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ 
(НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОПРОЕКТУ № 3524 
ЩОДО РЕФОРМИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ)

Прив’язку теми даного матеріалу до конкретного законопроекту 
(№ 3524 від 25.11.2015 р.) не слід розглядати як свідчення його 
кон’юктурності, оскільки шлейф ігнорування правових позицій 
Конституційного суду України (КСУ), висловлених раніше, тягнеться ще з 
2010 р., коли була скасована конституційна реформа грудня 2004 р., що 
призвело до узурпації влади політичним режимом Януковича [1]. Але то 
був період діяльності «злочинної влади». Натомість, оскільки за такі дії 
ніхто жодної відповідальності не поніс, дана практика продовжується. 
Або так: дана практика продовжується, оскільки і нова влада прагне 
користатися даними підходами і далі. Як зазначає М. Томенко, 8 з 14
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