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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави, що встановлено в положеннях статті 3 Конституції 

України. Реалізація зазначених конституційних приписів гарантується 

функціонуванням судової влади, яка у демократичній правовій державі апріорі 

втілюється через незалежність суду. Незалежність суду відображає загальний 

стан здійснення правосуддя у державі, основним виміром якого є рівень 

суспільної довіри. Саме тому серед пріоритетних напрямів розвитку судової 

влади в Україні, передбачених Стратегією реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленою 

Указом Президента України від 20 травня 2015 року, визначено проведення 

судової реформи та утвердження судової влади, рівень якої відповідає 

суспільним очікуванням щодо незалежного і справедливого суду та 

європейській системі цінностей і стандартів захисту прав людини.  

Новітні зміни до Конституції України в частині правосуддя та відповідні 

зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» стали, безумовно, 

вагомим досягненням у забезпеченні права на справедливий суд. Але, не 

заперечуючи важливості конституційного закріплення незалежності суддів, 

зауважимо про необхідність утвердження нових засад і принципів, які б 

визначали зміст правового регулювання організації судової влади, зокрема 

незалежності суду як засади організації судової влади, правова природа якої 

походить від права на справедливий суд, утвердження прав і свобод людини у 

державі, а також демократичних цінностей в організації державної влади.  

З огляду на те, що у вітчизняній науковій доктрині незалежність суду як 

засада організації судової влади ще не була предметом самостійного 

дослідження, а також враховуючи спрямування судової реформи на 

утвердження незалежності суду в Україні, звернення наукового пошуку до 
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теоретичних підвалин і практичних напрацювань у цьому руслі є нагальною 

вимогою часу. Саме тому цілісного та системного наукового дослідження 

потребують теоретичні основи незалежності суду як засади організації судової 

влади, особливості її нормативно-правового регулювання, тенденції розвитку та 

напрями вдосконалення законодавства у цій сфері, чим і зумовлена 

актуальність цієї роботи. 

Основу дослідження становлять наукові праці таких вітчизняних вчених: 

В. Д. Бринцева, М. С. Булкат, Т. В. Варфоломеєвої, М. Й. Вільгушинського, 

С. В. Глущенко, В. Г. Гончаренка, В. В. Городовенка, Ю. М. Грошевого, 

В. О. Гринюка, В. В. Долежана, О. О. Дудченка, О. С. Захарової, 

В. А. Капустинського, М. І. Козюбри, В. В. Копєйчикова, О. М. Коротун, 

О. П. Кучинської, В. В. Ладиченка, В. Т. Маляренка, І. Є. Марочкіна, 

В. В. Молдована, Л. М. Москвич, І. В. Назарова, В. Т. Нора, П. П. Пилипчука, 

Ю. Є. Полянського, М. А. Погорецького, С. В. Подкопаєва, О. Л. Польового, 

С. В. Прилуцького, Д. М. Притики, Ю. Д. Притики, А. О. Селіванова, 

В. В. Сердюка, В. С. Смородинського, Г. О. Христової, Т. І. Фулей, 

С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшученка, С. Г. Штогуна, О. Г. Яновської та ін. 

Важливе значення для порівняльного аналізу доктринальних положень 

мають роботи провідних зарубіжних науковців: В. І. Анішиної, Г. А. Гаджиєва, 

К. Джоргеса, Й. Ван Марсевена, М. О. Колоколова, В. М. Лебедєва, 

А. В. Цихоцького, Н. М. Чепурнової та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям відповідає тематиці рекомендованих Національною академією правових 

наук України пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 

роки (постанова загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 3 березня 2016 року). Дослідження виконано на кафедрі кримінального 

процесу та криміналістики Академії адвокатури України в рамках Плану 

науково-дослідницьких робіт на 2013–2018 рр. «Захист конституційних прав і 

свобод людини і громадянина в Україні», затвердженого рішенням Вченої ради 

Академії адвокатури України (протокол від 18 лютого 2013 року № 5). Тему 
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роботи затверджено рішенням Вченої ради Академії адвокатури України 

(протокол від 22 лютого 2016 року № 4). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення наукового 

завдання щодо обґрунтування теоретичних основ незалежності суду як засади 

організації судової влади, її нормативно-правового регулювання, тенденцій 

розвитку та напрямів удосконалення законодавства в цій сфері. 

Для досягнення задекларованої мети було сформульовано для вирішення 

такі основні задачі: 

– визначити основоположні суспільні та державотворчі процеси, які 

вплинули на розвиток інституту незалежності суду; 

– узагальнити на різних етапах історичного розвитку окремі наукові 

погляди щодо ідеї незалежності суду та визначити наукові підходи до вжиття 

терміна «незалежність» у теорії судоустрою; 

– розкрити специфічні ознаки поняття незалежності суду, які формують його 

зміст як засади організації судової влади у демократично-правовій державі; 

– сформулювати дефініцію незалежності суду як засади організації судової 

влади та запропонувати авторське бачення рівнів організації судової влади; 

– виокремити систему міжнародно-правових та європейських стандартів 

незалежності суду як засади організації судової влади; 

– визначити стан нормативно-правового регулювання незалежності суду як 

засади організації судової влади в Україні та розробити пропозиції щодо його 

вдосконалення; 

– здійснити обґрунтоване прогнозування окремих тенденцій розвитку 

незалежності суду як засади організації судової влади.  

Об’єктом дослідження є правовідносини щодо реалізації незалежності 

суду як засади організації судової влади. 

Предметом дослідження є незалежність суду як засада організації 

судової влади. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи над дисертацією є 

система принципів, прийомів і підходів, що ґрунтується на філософських, 
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загальнонаукових та спеціально-наукових методах пізнання, які є засобами 

наукового пошуку для отримання об’єктивних і достовірних результатів, 

досягнення сформульованої мети та вирішення поставлених задач.  

З урахуванням специфіки предмета та об’єкта дослідження під час роботи 

було використано такі методи: діалектичний – для пізнання суспільно-правових 

явищ, який застосовувався на всіх етапах дослідження; порівняльно-правовий – 

для порівняння положень національного законодавства про судоустрій і статус 

суддів із міжнародними стандартами у цій сфері, а також під час аналізу ґенези 

законодавчих змін з питань організації судової влади в Україні (підрозділ 2.3); 

історико-правовий – під час аналізу становлення і розвитку інституту 

незалежності суду та системного аналізу доктринального розвитку ідеї 

незалежності суду як засади організації судової влади (підрозділи 1.1, 1.2); методи 

аналізу, синтезу, індукції і дедукції – для визначення первинних понять щодо 

незалежності суду як засади організації судової влади, з’ясування сутнісних ознак, 

їх дослідження та формулювання відповідної авторської дефініції (підрозділ 1.3); 

системно-структурний у взаємозв’язку з формально-юридичним – для 

визначення системи міжнародно-правових актів щодо незалежності судової влади 

та аналізу нормативного регулювання засад організації судової влади в Україні 

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.2); абстрагування та сходження від загального до 

конкретного – для обґрунтованого прогнозування найбільш ймовірних тенденцій 

поступу міжнародно-правових стандартів незалежності суду як засади організації 

судової влади та розвитку незалежності суду як засади організації судової влади в 

Україні (підрозділи 3.1, 3.2); метод опитування для визначення доцільності 

внесення змін чинного законодавства (підрозділи 2.3., 3.2.). 

Науково-теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених з теоретичних основ судоустрою і статусу суддів, загальної 

теорії держави і права, конституційного та міжнародного права. 

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України,                       

Закон України «Про судоустрій і статус суддів», інші нормативно-правові акти, 

міжнародні правові документи (міжнародні договори, угоди, конвенції, хартії, 
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декларації, рекомендації, резолюції, висновки міжнародних організацій та 

установ тощо), інші нормативно-правові акти. 

Емпіричну базу дослідження становлять: статистичні показники стану 

здійснення судочинства в Україні за 2015 рік; результати моніторингу 

незалежності суддів в Україні за 2014 рік; практика міжнародних і вітчизняних 

судових органів; результати соціологічних опитувань, проведених у 2014 та 

2016 роках (208 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України), та 

результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів (200 респондентів).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним дослідженням ідеї незалежності суду як засади 

організації судової влади і має прояв у таких теоретичних положеннях і 

висновках дисертації, винесених на захист: 

вперше: 

– доведено, що незалежність суду є засадою організації судової влади в 

правовій демократичній державі, яка походить від права людини на справедливий 

суд і втілюється у правовідносинах забезпечення цього права державою, а тому її 

зміст виходить за межі відсутності будь-якого впливу на суд та суддів; 

– обґрунтовано, що розвиток незалежності суду як засади організації 

судової влади зумовлено утвердженням верховенства права, визнанням права 

на справедливий суд, функціонуванням громадянського суспільства та 

демократичними засадами здійснення державного управління; 

– визначено, що ознаками незалежності суду як засади організації судової 

влади, є: а) суспільне визнання людини найвищою соціальною цінністю; 

б) утвердження в правовій системі права на справедливий суд; в) функціонування 

судової влади як складової державної влади та її взаємодія з іншими видами 

влади; г) участь представників громадянського суспільства в організації та 

здійсненні судової влади, що забезпечує її легітимність; ґ) здійснення правосуддя 

на підставі верховенства права; д) конституційно-правове регулювання засад 

організації та функціонування судової влади, яке забезпечує реалізацію права на 
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справедливий суд, легітимність її здійснення та відповідальність перед 

суспільством; 

– запропоновано авторську дефініцію поняття «незалежність суду як 

засада організації судової влади» – це основоположна ідея формування і 

реалізації судової влади з метою забезпечення кожному права на справедливий 

суд через дотримання верховенства права та утвердження відповідальності 

судової влади перед суспільством; 

– обґрунтовано, що впровадження незалежності суду як засади організації 

судової влади у конституційне регулювання і державно-правову практику є 

об’єктивною умовою існування демократії та утвердження верховенства права; 

– застосовано комплексний підхід до прогнозування найбільш 

перспективних тенденцій утвердження незалежності суду як засади організації 

судової влади, який ґрунтується на властивостях загальносвітових процесів 

еволюційного розвитку суспільства та співіснування держав; 

удосконалено: 

– розуміння систем міжнародно-правових та європейських стандартів 

незалежності суду як засади організації судової влади і запропоновано їх 

класифікацію на стандарти незалежності судової влади, незалежності судових 

органів і незалежності суддів; 

– підходи щодо визначення системи джерел міжнародно-правових 

стандартів незалежності суду як засади організації судової влади; 

– аргументацію оптимальної моделі організації судової влади в Україні, 

спрямованої на утвердження засади незалежності суду; 

– розуміння сучасного стану нормативно-правового регулювання 

незалежності суду як засади організації судової влади в Україні з урахуванням 

змін, внесених до Конституції України та Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів»; 

дістали подальшого розвитку науково-теоретичні положення щодо: 

– ґенези інституту незалежності суду як державно-правового та 

соціального явища на теренах України;  
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– застосування в судочинстві новітніх інформаційних технологій, 

зокрема позитивних аспектів альтернативних форм досудового вирішення 

спорів, у тому числі за допомогою електронного судочинства; 

– взаємодії судової влади та громадянського суспільства з питань її 

організації як перспективного напряму забезпечення відповідальності судової 

влади перед суспільством;  

– обґрунтування доцільності запровадження у законодавстві України 

інституту обрання суддів громадянами.  

Практичне значення одержаних результатів пов’язано із можливістю 

подальшого використання сформульованих та викладених у роботі результатів, 

висновків, положень і пропозицій :  

– у науково-дослідній сфері та навчальному процесі – для подальшого 

вивчення теоретичних питань, що стосуються організації судової влади, 

судоустрою; при викладанні відповідних навчальних курсів із програм навчання 

суддів, спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, а також студентів (акт 

впровадження в навчальний і науковий процес Національної школи суддів 

України від 19 вересня 2016 року, акт впровадження Хмельницького 

університету управління та права від 14 вересня 2016 року); 

– у науково-практичній діяльності – положення дисертації впроваджено 

у практичну діяльність суду касаційної інстанції під час підготовки висновків 

на законопроекти, роз’яснень судам нижчого рівня та постанов пленуму                         

(акт впровадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ від 19 вересня 2016 року); 

– у нормотворчій діяльності – сформульовані в роботі пропозиції може 

бути використано з метою подальшого удосконалення законодавства, зокрема 

щодо уточнення норм Конституції України, Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» (акт впровадження у законотворчу діяльність Верховної Ради 

України від 26 вересня 2016 року); 

– у правозастосовній роботі – під час здійснення правосуддя та 

підготовки звернень до Конституційного Суду України у Верховному Суді 
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України; у процесі підготовки проектів рішень зборів суддів щодо забезпечення 

незалежності судової влади (акт про впровадження в практичну діяльність 

Верховного Суду України від 16 вересня 2016 року). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дослідження було обговорено на засіданнях кафедри кримінального процесу 

та криміналістики Академії адвокатури України, а також на міжнародних 

науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства 

України» (м. Київ, 23–24 липня 2015 року); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та 

перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 липня 2015 року); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Право, держава та громадянське суспільство в 

умовах системних реформ у процесі євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 1–2 

квітня 2016 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів 

реформування законодавства» (м. Херсон, 15–16 квітня 2016 року); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Законодавство України у світлі сучасних 

активних реформаційних процесів» (м. Київ, 14–15 жовтня 2016 року). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації викладено автором в  

11 наукових публікаціях, 6 з яких опубліковано у виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань, у тому числі 1 – у науковому періодичному 

виданні іноземної держави (Республіка Молдова), а також 5 – у збірниках тез 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації обумовлена метою, задачами, об’єктом і 

предметом, а також логікою та послідовністю розкриття теми дослідження, 

викладення його результатів. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел (215 

найменувань) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 214 сторінок, 

основний текст викладено на 175 сторінках, додатки – на 16 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДУ ЯК ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 

1.1. Ґенеза інституту незалежності суду на теренах України 

 

Ідея побудови об’єктивної та неупередженої судової влади, спроможної 

захищати права і свободи людини, відображає одвічне прагнення усього 

людства до встановлення справедливості. Утвердження незалежної судової 

влади має важливий вплив на процес формування демократичної правової 

держави, в якій діє принцип верховенства права та здійснюється правосуддя. 

Проголосивши у 1990 р. державний суверенітет України як втілення волі 

народу, Верховна Рада Української РСР визначила, що державна влада в 

Республіці здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і 

судову та задекларувала у такий спосіб курс на становлення на 

конституційному і законодавчому рівні незалежної судової влади. 

Із приводу наведеного варто зауважити, що на становлення конституційно-

правової моделі судової влади значний вплив мають історичні процеси 

державотворення, які відбувалися на території сучасної України до 

проголошення незалежності, а також особливості суспільно-правових відносин 

як основи формування національної правової системи.  

Зважаючи на викладене, особливого значення набуває комплексне 

розуміння ґенези формування судових органів у контексті становлення 

інституту незалежності суду на етнічній території українського народу, яка 

увійшла до територіального складу сучасної України. 

Для відтворення цілісної картини розвитку інституту незалежності суду на 

теренах України слід звернутися до витоків історії становлення державності, 

розвитку судових органів, традицій, звичаїв та правової культури нашого 

народу, який упродовж багатьох століть боровся за власну державність. 
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Як свідчать результати наукового аналізу цього питання, малодослідженим 

у сучасній правовій науці є історичний аспект східнослов’янського права за 

доби язичництва. Якщо для реконструкції суспільного, державного і правового 

життя християнської Київської Русі науковці скористалися Руською Правдою, 

церковними уставами князів Володимира та Ярослава, то дохристиянський 

період певною мірою є «білою плямою», адже наукових досліджень 

юридичного життя цієї доби майже немає, що пояснюється відсутністю 

тогочасних писемних джерел, у тому числі записів давньоруського права.  

Втім, усталеною є точка зору науковців, що суд як спосіб вирішення 

суспільних конфліктів виникає практично одночасно з розвитком суспільства. 

Слід погодитися з думкою Л. М. Москвич, що судова функція, перш ніж 

перейти до відання держави, здійснювалася як інститут соціальний [104, с. 73]. 

Однак деякі риси правового життя східних слов’ян до прийняття ними 

християнства відбилися у фольклорі та міфології. Цінним матеріалом також є 

свідчення давніх західних і східних авторів, які залишили згадки про відвідування 

ними землі русичів. Певна інформація міститься у пізніших літописах, зокрема 

«Повісті минулих літ».  

Проаналізувавши ці джерела, можна сформувати уявлення про судочинство у 

східнослов’янському суспільстві другої половини І тисячоліття н.е. (від часу 

остаточного виокремлення східних слов’ян зі слов’янської спільноти) до 

останньої чверті X ст. (до хрещення Русі Володимиром Святославичем у 988 р.). 

Так, на початку цього періоду східнослов’янське суспільство вступило у 

період формування «протодержави». Мононорми, які були основним 

регулятором суспільних відносин у первісну добу, зазнали розмежування на 

норми релігії, моралі, права, які проте залишилися тісно пов’язаними між 

собою. Цей зв’язок позначився і на уявленні східних слов’ян про світобудову. 

Згідно з язичницькими віруваннями Древо Життя складається із трьох 

іпостасей: Прави, Яви і Нави. Права – духовний світ, в якому живуть боги. 

Права надає всьому гармонії та порядку, тобто закону (правди) [62, с. 393]. 
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Очевидним є етимологічний зв’язок слів «права», «правда», «праведний», 

«правий», «право», «справедливий», які є найчастіше вживаними в українській 

правовій традиції. Слід зазначити, що на переконання східних слов’ян, боги 

встановлювали для людей правила-закони, а хранителями законів були жерці. 

Аристотель писав про звичай давніх племен агатисів (мешканців 

Наддніпрянщини та Південного Бугу), що вони «закони свої укладають у пісні 

та їх відспівують, щоби не забувалися. Відспівування могло відбуватися лише 

під час урочистостей, при святинях під проводом жерців, котрі, очевидно, були 

авторами цих законів» [90, с. 6]. 

У східних слов’ян суд вважався встановленням або відновленням 

божественної справедливості (етимологічно слово «правосуддя» пов’язано зі 

словосполученнями «суд Прави», «праведний суд»). Закономірно, що судові 

функції у додержавному суспільстві виконували жерці. Суд проводили біля 

святилищ, присвячених богам. 

У ранніх суспільствах, таких як східнослов’янське за часів язичництва, 

визначна та почесна роль відводилася старійшинам, тобто людям похилого 

віку. Як і жерці, старійшини висловлювали свою думку під час здійснення 

правосуддя, яка обов’язково враховувалася під час прийняття остаточного 

рішення. У Велесовій Книзі зазначено: «Здавна правимося родами, і 

староотцове всякого роду йдуть судити родичів біля Перунових дерев» [37, 

с. 115]. Суд відбувався за участі всієї общини, і хоча безпосередніми суддями 

були жерці та старійшини, спільнота брала активну участь в обговоренні 

справи. Із розвитком східнослов’янського суспільства, ускладненням 

суспільних відносин, заміною родової общини сусідською право здійснювати 

суд стало належати не тільки жерцям і старійшинам, але й родоплемінній знаті.  

Отже, суд як форма вирішення конфліктів виникає на ранніх етапах 

розвитку суспільства задовго до появи писаного права та державності. 

Правосуддя здійснювалося на підставі первісних норм звичаїв і колективної 

моралі, основаних на уявленнях тогочасного суспільства про справедливий суд. 

Справедливий суд забезпечувався участю представників общини у здійсненні 
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судочинства. Таким чином, формування інституту незалежності суду зумовлено 

розвитком правової свідомості людини у напрямі усвідомлення власних 

природних прав, справедливості та потреби у цивілізованій формі її 

утвердження. 

Науковий аналіз особливостей здійснення судочинства на ранніх етапах 

розвитку суспільства доводить, що соціальна природа суду зумовлена 

розвитком людини як індивідуума, зокрема появою у людини на 

психологічному рівні відчуття справедливості в умовах її співіснування з 

іншими членами суспільства, продуктом життєдіяльності якого і був конфлікт 

як форма суспільних відносин. Аналіз організації судочинства у 

східнослов’янському суспільстві засвідчує, що характерними його 

особливостями були колективна та публічна форми вирішення спірних питань у 

родоплемінних утвореннях із правом приймати остаточне рішення старшим 

роду (старійшиною, главою общини). Тобто члени родоплемінного утворення 

доручали функцію вирішення конфліктів тому, хто забезпечував організацію 

їхнього побуту, превалював інтелектуально, був мудрішим та авторитетнішим. 

Із наведеного вбачається, що вимоги до особи судді формувалися на 

інтуїтивному рівні членів цього суспільства, а основними критеріями були 

довіра, мудрість, інтелект, вік, статус тощо.  

Такі висновки у кореляції зі здійсненням судочинства на засадах 

звичаєвого права та норм моралі дають підстави вважати, що члени первісного 

суспільства сприймали суддів як носіїв справедливості, істини (правди) і 

праведності, а тому вимоги до особи судді виникли одночасно з потребою 

членів суспільства у судочинстві, індикатором яких була довіра як інтуїтивне 

сприйняття того, хто судить. 

Слід зазначити, що в науковій літературі неодноразово було описано 

соціальну природу суду, проте варто погодитися з думкою С. В. Прилуцького, 

який вважає соціальний феномен суду одним із самостійних проявів 

цивілізованої суспільної організації, що виникає у докласовому суспільстві, в 

якому право на суд було одним із первісних прав людини [128, с. 6–15]. 
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Таким чином, слід зробити висновок, що первісною засадою виникнення 

незалежності суду як форми вирішення суспільних конфліктів є справедливість 

як похідна від біологічної та соціальної природи людини, необхідна для її 

співіснування з іншими членами суспільства. Водночас наукове обґрунтування 

появи суду в докласовий період доводить, що основною функцією суду було 

не лише вирішення конфлікту, а також і встановлення справедливості серед 

рівних членів суспільства. Саме тому із появою класового поділу суспільства 

утвердження справедливості в судочинстві набуло обтяження класовими 

елементами та характеристиками, а незалежність суду вбачалася у визначенні 

міри свободи людини та рівності у правах.  

Із подальшою еволюцією східнослов’янського суспільства влада вождів 

набула публічного характеру і трансформувалася у державну владу. 

Судочинство відтоді здійснювалося князем при його дворі, тобто було 

започатковано організацію суду у формі публічної влади. Зазначені процеси 

навряд чи відбувалися б в умовах врахування волевиявлення членів тодішнього 

суспільства. Владний характер суду зумовив те, що чільне місце було відведено 

розсуду того, хто здійснював суд, а принципи справедливості та рівності прав 

мали другорядне значення. Саме тому суд, ставши частиною публічної влади, 

набув негативних рис влади, зокрема примусу, став інструментом впливу на 

суспільство і певною мірою був позбавлений ознак гуманності та соціальної 

справедливості. Можливо, саме тому суд у подальшому почав сприйматися як 

інструмент покарання людини державою.  

У період формування української державності – Київської Русі судова влада 

не відділялася від влади монархічної, що було характерним для усіх держав 

відповідного періоду. Так, вживати поняття «судова влада» у сучасному його 

науковому розумінні стосовно судочинства давньоруських земель можна лише 

умовно: здійснення суду було однією із основних функцій давньоруських князів. 

Зокрема, у легендарній частині «Повісті минулих літ» зазначено, що Рюрика 

запросили на княжіння для того, аби він вирішував спори між племенами, що 

утворювали союз із центром у Ладозі, а згодом у Новгороді [63, с. 14]. 
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У ті часи на землях сучасної України поділу судових функцій між 

монархічними і земськими органами влади не існувало. Здійснювати суд міг 

лише князь або представники княжої адміністрації: намісник, посадник і тіун. 

Жодних відомостей про наявність земських судів, тобто судів, які б очолювали 

земські, а не княжі урядовці, немає. Однак, як наголошував 

М. Ф. Володимирський-Буданов, незважаючи на наявність намісників, князі 

досить часто об’їжджали містечка та волості особисто, наглядаючи і 

здійснюючи суд (так званий об’їзний суд) [30, с. 83]. У політичних трактатах 

справедливе судочинство визнається однією із найважливіших чеснот князя, 

поряд із захистом Руської землі та християнської церкви. Слід звернути увагу, 

що це був особистий обов’язок князя. Саме особистого розгляду судових справ 

князем вимагали кияни, укладаючи «ряд» з Ігорем Ольжичем 1146 р. [123, 

с. 137–144]. 

Вбачається, що поширенню князівського суду сприяли чинники, зумовлені 

його державною природою, але понад усе – легітимність. Основним 

регулятором суспільних відносин у Київській Русі в перші століття існування 

держави було звичаєве право. Як зазначав О. Є. Пресняков, стале, 

консервативне за своєю суттю звичаєве право легко відстає у розвитку від 

потреб життя і, відповідно, не здатне швидко та оперативно реагувати на зміни, 

що відбуваються у суспільстві [125, с. 126]. Більше того, звичаєві норми 

не були уніфіковані та різнилися залежно від території їх застосування, вони 

не мали письмового закріплення, а їх носіями були старійшини общин.  

Як засвідчують історичні джерела, характерним для державного 

управління у зазначений період було виконання князем (державною владою) 

основної функції – захоплення нових територій. Таке домінування основної 

функції державної влади негативно позначалося на якості судочинства, 

здійснюючи яке, князь не обов’язково керувався правом, притаманним новим 

захопленим територіям, постійно пересувався з однієї землі на іншу  

[176, с. 510–519]. Уявляється сумнівним, що посідаючи престол, князь мав 

можливість ознайомитися з усім масивом звичаїв, усталених у відповідному 
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князівстві, оскільки уніфікованих письмових джерел права не було, що також 

мало вплив на запровадження інституту судочинства за участю так званих 

добрих людей – «найкращих», тобто найстарших представників общини. 

Участь таких осіб, які були носіями місцевих традицій, надавала судовому 

рішенню належної легітимності, забезпечувала потрібний авторитет як у сторін, 

так і в общини, а також усувала необхідність князю ламати усталені порядки, 

силоміць доводячи пріоритет князівського права. Залучення представників 

громади було, так би мовити, гарантією справедливості суду князя. З розвитком 

князівського суду поступово визначаються і судові збори. Судочинство стає 

джерелом наповнення казни – встановлюються штрафи та конфіскації у дохід 

держави, тому поступово із підсудності общини вилучається велика кількість 

справ [100, с. 35]. Таким чином, відсутність писаного права, а також 

феодальний суспільний лад нівелювали розвиток незалежності суду, що стало 

причиною несправедливого судочинства. 

Відтак, характерною особливістю судочинства доби Київської Русі слід 

визначити існування судової влади як соціального інституту та публічного 

(державного). Тобто судова влада почала функціонувати у формі публічної та 

громадянської влади, про що свідчить запровадження інституту народних 

засідателів як основи забезпечення справедливості судочинства. Адже 

узурпація судової влади представниками публічної влади протягом декількох 

століть поспіль призвела до викорінення справедливості у судочинстві як 

основної функції суду в суспільстві. При цьому публічно-владна його форма 

сприяла утвердженню суду як інструменту гноблення народу, що слугувало 

передумовою формування активної громадянської позиції та реалізації потреби 

представників народу брати участь у здійсненні судочинства. Отже, суд почав 

функціонувати у двох формах – як інститут публічної влади монарха та як 

суспільний інститут. Така судова практика випереджала розвиток зазначеного 

інституту в багатьох Європейських державах і залишається актуальною 

дотепер. Можна припустити, що рушійною силою зародження громадянського 

суспільства була, в тому числі, узурпація судової влади представниками 
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державної влади, які у період абсолютизму використовували цю владу проти 

народу. 

Наступним етапом розвитку історії державності України, який позначився 

на характерних особливостях розвитку інституту незалежності суду, був розпад 

Південної Русі у ХIV ст. Східною частиною території сучасної України 

заволоділи литовці, західною – поляки. Після появи польської держави – Речі 

Посполитої народи півдня сучасної України на багато віків виявилися 

відокремленими від тих, хто жив на сході та півночі, а судочинство розвивалося 

під впливом правової культури, традицій, звичаїв, ментальності держав 

Центральної Європи.  

Так, особливим здобутком зазначеного історичного процесу стало 

запровадження на українських землях певної судової системи, наприклад, у 

привілейованих містах діяли суди магістратів, у непривілейованих – ратушні 

суди. До осіб, які обиралися для виконання судових функцій, встановлювалися 

певні вимоги: ці особи мали належати до числа знатних, постійно мешкати на 

відповідній території, бути совісними, розсудливими, добронравними, бажано 

ученими, законнонародженими, розумітися на праві, бути не молодшими 25 і 

не старшими 70 років [111, с. 125]. Таким чином, вимоги до посади судді, в 

тому числі щодо віку, походять від європейської правової традиції організації 

судової влади як невід’ємна складова забезпечення незалежності суду.  

Характерною особливістю розвитку судочинства на теренах України було 

поєднання позитивних рис європейської та східної правових традицій 

здійснення судочинства і, як наслідок, раннє зародження судоустрійних 

аспектів організації судової влади, що зумовлювало зародження ознак 

незалежності суду як засади організації судової влади. 

У наступний період, за часів Богдана Хмельницького, коли під владою 

козаків перебувала майже вся територія сучасної України, окрім Галичини і 

Волині, козаки встановили власну, аутентичну форму державного правління: 

землі були поділені на 16 військових округів (полків), які поділялися на сотні. 

Очолював цю військово-адміністративну піраміду гетьман. Полковники і 
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сотники (сотські) були не тільки військовими, але й здійснювали 

адміністративну та судову владу. Виконувати численні владні функції гетьману 

допомагала генеральна старшина, один із членів якої, генеральний суддя, відав 

судовими справами. Такій моделі державної влади були притаманні певні 

властивості, що відповідають ідеї поділу влади у демократичній державі. 

Аналіз історичних джерел дає підстави стверджувати, що у період 

національно-визвольної революції 1649–1676 рр. судочинство розглядалося як 

елемент публічної влади, носієм якої був народ. Народний контроль над судами 

було реалізовано не лише у недержавних судах, а й у державних (полкових), де 

діяв інститут громади. Наприклад, полковник не міг відмовити громаді або 

священику у пом’якшенні вироку [181, с. 216]. 

Інститут судочинства у досліджуваний період не був відділений від 

законодавчої та адміністративної влади і не мав автономного статусу. Так, 

головами сільських судів були вихідці з козацької старшини, які обиралися 

козацькою громадою хутора чи поселення (укріплення), а сотенних і полкових 

судів, – відповідно, сотники та полковники, які поєднували обов’язки зі 

здійснення правосуддя з адміністративними обов’язками [35, с. 17]. 

Вочевидь, таке поєднання судової та адміністративної влади 

сповільнювало розвиток інституту незалежності суду. Водночас судді мали 

певні гарантії незалежності, зокрема завдяки реалізації принципів змагальності 

та гласності судового розгляду. Так, кожен не позбавлений права громадянства 

житель Гетьманщини міг бути присутнім на засіданні суду чи навіть брати у 

ньому активну участь. Таким чином, участь громадян у здійсненні судочинства 

забезпечувала розвиток інституту незалежності суду.  

Поєднання аутентичних традицій козацького права та європейських 

правових джерел і традицій, усталеність норм звичаєвого права сприяли 

прогресивному розвитку принципів судочинства у судовій системі 

Гетьманщини, зокрема ідей «безстановості» суддів, гласності розгляду, 

колегіальності при вирішенні справ, а також права на апеляційне оскарження 

судового рішення. 
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На подальший розвиток судочинства в українських землях значною мірою 

вплинуло Магдебурзьке право. Козацькі суди, які функціонували до судової 

реформи 1760–1763 рр., набули автономності від адміністративної влади. У 

зазначений період в основу організації судочинства було покладено виборність 

суддів та інстанційність, які зрештою сприяли розвитку інституту незалежності 

суду як засади організації судової влади. Суддів обирала місцева старшина, а 

найвищою судовою інстанцією (після реформи) став Генеральний військовий 

суд, який обирався із числа представників полкової старшини. Отже, варто 

зазначити, що демократичні форми організації державного ладу зумовили 

фактичне становлення на теренах України у цей період інституту незалежності 

суду як засади організації судової влади. 

У контексті наведеного негативним чинником для розвитку інституту 

незалежності суду було об’єднання у 1654 р. українських земель із російською 

державою, якій на той час були притаманні риси абсолютної монархії. З 

початком поширення в Україні правових норм Російської імперії, хоча в 

українських землях у її складі й збереглося право самостійно здійснювати 

судочинство, змагальний процес поступово було витіснено процесом 

інквізиційним, характерним для такої форми правління. 

Джерела свідчать, що у часи, які передували судовій реформі 1864 р., 

судочинство у Російській імперії, у складі якої тоді перебували українські 

землі, характеризувалося негативними проявами кріпосного права, при цьому 

суддя одночасно виконував функції слідчого, обвинувача та певною мірою 

захисника [173, с. 16–38]. Варто зауважити, що утвердження кріпосного права 

порушувало природні права людини, в тому числі право на справедливий суд, а 

отже, правова система зазначеного періоду не передбачала розвиток інституту 

незалежності суду, що було зумовлено порушенням природних прав людини.  

За змістом Зводу законів Російської імперії 1832 р. слідство поділялося на 

попереднє і формальне, на суд покладався обов’язок «схилити» обвинуваченого 

до визнання своєї вини, суд не досліджував безпосередньо доказів тощо. На 

підставі показань, одержаних слідством, суд оголошував вирок. Свідків та 
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експертів у судовому процесі не допитували, а обвинувачених викликали лише 

для з’ясування, чи застосовували до них заборонені методи. Низький рівень 

загальної освіти суддів, не кажучи вже про освіту юридичну, став наслідком 

того, що правосуддя фактично здійснювали канцелярські чиновники та 

секретарі [36, с. 15–16]. Варто зазначити, що правова освіченість судді є 

важливою умовою утвердження та розвитку інституту незалежності суду.   

Таким чином, у період існування Російської імперії було дещо сповільнено 

розвиток інституту незалежності українського суду. Проведений аналіз системи 

судоустрою у зазначений період засвідчує, що саме лише формування цієї 

системи не забезпечує незалежності суду та справедливості судочинства, 

оскільки його розвиток було дискредитовано абсолютизмом. Інститут 

незалежності суду було започатковано з появою демократичної форми 

правління та організації судової влади як самостійного інституту державної 

влади, проте він втратив свій зміст у період абсолютної монархії. Наведене дає 

підстави для висновку, що зміст поняття «незалежність суду» виходить за межі 

поняття «судова система».  

Разом із тим у 1864 р. у Російській імперії відбулася судова реформа, 

згідно з якою колишні російські станові суди ліквідувалися та створювалися 

загальні судові установи трьох ступенів. Реформа передбачала, що найнижчою 

судовою інстанцією буде інститут мирових суддів. Відповідні суди 

створювалися в містах і повітах. Внаслідок судової реформи здійснення 

управлінських функцій у судах перейшло від міністерства юстиції до самих 

судів, які розглядали зазначені питання на нарадах і зборах суддів, що 

проводилися у закритому порядку. 

Отже, відбувалося становлення прогресивного інституту суддівського 

самоврядування, який, у свою чергу, вплинув на становлення інституту 

самостійності суду в розумінні його організаційних питань. Так, на зборах 

суддів заслуховувалися звіти про виконану роботу, вирішувалися кадрові та 

інші питання, які вносив на розгляд голова суду. Крім того, суди були наділені 

правом приймати внутрішні управлінські акти – накази, якими визначався 
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трудовий розпорядок, діловодство суду та інші питання організації 

судочинства. 

На практиці суди не отримали повної незалежності, проте поряд із 

контролем за судовою діяльністю виникла певна внутрішня організаційна 

незалежність суддів. Крім того, голови судів були уповноважені здійснювати 

контроль за рухом справ у суді та за належним виконанням обов’язків 

посадовими особами суду. Контроль здійснювався в межах судової системи, 

зокрема, судові палати Сенату здійснювали перевірку діяльності окружних 

судів. Верховний контроль за судовими органами належав імператору, який 

здійснював його опосередковано через міністра юстиції та судові департаменти 

Сенату [192, с. 51–53]. Тобто реформа передбачала паралельну організацію 

судової влади як складової державної влади та як інституту громадянського 

суспільства.  

Судові статути закріпили зазначені гарантії незалежності суддів від 

адміністрації – їх незмінюваність, гласність судового розгляду, та запровадили 

участь громадськості у здійсненні судочинства у формі суду присяжних, що 

було нетиповим для абсолютної монархії. Судові статути 1864 р. містили 

норми, спрямовані на забезпечення незалежності суддів від тиску з боку 

адміністрації (було передбачено довічне призначення суддів, звільненню 

підлягали лише судді, які вчинили кримінальні злочини або яких судом було 

визнано неспроможними боржниками) і гарантування належного професійного 

рівня та моральних якостей суддів (сувора дисциплінарна відповідальність за 

службові недоліки, проступки поза службою тощо). Вирішенням 

дисциплінарних питань займалася вища судова інстанція [106, с. 101–102]. 

Таким чином, запровадження судової реформи 1864 р. мало на меті 

утвердження незалежної судової влади в абсолютній монархії. Зміст 

незалежності організації судової влади вбачався у такому: наділення зборів 

суддів функцією самостійного вирішення організаційних питань суду; 

здійснення представниками судової влади функції контролю у межах суду та 

судової системи; самостійність представників судової влади у вирішенні питань 
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організації судочинства; незалежність суддів від адміністрації, яка 

забезпечувалася гарантіями їх правового статусу; здійснення дисциплінарної 

функції представниками судової влади. Отже, реалізація зазначених змін в 

організації судової влади повинна була зумовити функціонування незалежної 

судової влади та відсутність впливу на цей процес монарха, що 

не кореспондується з характерними ознаками такої форми правління як 

абсолютна монархія та могло би стати початком зміни тогочасного політичного 

ладу. Крім того, утвердження в межах реформи незалежності суду мирової 

юстиції засвідчує той факт, що розвиток тодішньої правосвідомості суспільства 

і реформаторів був зумовлений прагненням до свободи та рівності громадян 

Російської імперії, що автоматично спричинило би посилення ролі 

громадянського суспільства та революційну зміну державного ладу.  

Саме тому зазначені реформаторські напрями розвитку судочинства 

тогочасної Російської імперії, до складу якої входила територія України, було 

розцінено як обмеження суверенної влади монарха й у подальші роки вже 

спостерігалася чітка тенденція до «згортання» судової реформи. Таку 

контрреформу було проведено під виглядом запровадження так званих 

тимчасових заходів. Із подальшим запровадженням у 1889 р. судово-

адміністративних установ у формі земських дільничних керівників було 

скасовано виключне право судів на здійснення правосуддя, що призвело до 

порушення єдності судової системи [20, с. 20–21]. 

Таким чином, історичні події періоду судової реформи 1864–1889 рр. є 

яскравим прикладом того, що інститут незалежності суду як засада організації 

судової влади виникає на фоні еволюційного розвитку суспільства, 

волевиявлення якого характеризуються прагненням свободи людини в державі, 

вираження та захисту індивідуальних прав, існування соціальної 

справедливості. Способом досягнення поставленої мети реформатори вбачали 

утвердження незалежної судової влади, що сприяло би забезпеченню 

незалежності організації судової влади як складової влади державної. Крім 

того, про високий рівень правової культури реформаторів свідчила упевненість 
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у тому, що забезпечити свободу людини в державі можливо за рахунок 

паралельного функціонування двох форм судової влади – як державного та 

громадянського інститутів. Ефективність цих засобів забезпечення свободи і 

прав людини в державі підтверджується швидким проведенням контрреформи, 

якою було знівельовано єдність судової влади. Зазначене свідчить також про те, 

що вимогою незалежності судової влади є не просто відокремлення судової 

влади від функцій монарха, а реальне забезпечення прав і свобод людини та 

справедливості під час здійснення судочинства, тобто забезпечення 

незалежності суду в державі, прояв якої, в тому числі, зумовлений організацією 

судової влади.  

Подальшому розвитку незалежності суду як засади організації судової 

влади завадило не лише запровадження контрреформи, але й початок 

революційних процесів на території тогочасної Російської держави.  

Для діяльності судових установ доби Української Центральної Ради, 

Гетьманату П. Скоропадського та Директорії спільною є риса уніфікації судової 

системи – наділення військових судів повноваженнями органів правосуддя у сфері 

правовідносин як військового, так і цивільного характеру. Загалом, як за часів 

Центральної Ради, так і Гетьманату та Директорії, питання здійснення 

судочинства на території суду України було регламентовано нормативно-

правовими актами колишньої Російської імперії і Тимчасового уряду, які уряди 

УНР та Української Держави лише поступово змінювали та доповнювали. 

Оскільки тривала громадянська війна, як Центральна Рада, так і Директорія з 

метою утримання влади та недопущення анархії вдавалися до виняткових 

заходів – створення військових судів (революційних, військово-польових, 

надзвичайних, штабових тощо). Таким судам були підсудні справи про злочини, 

вчинені не лише військовослужбовцями, а й цивільними особами [194, с. 190]. 

Організація та функціонування судових органів на демократичних засадах 

були характерними і для Західноукраїнської Народної Республіки.  

Внаслідок судової реформи, яку проводило Державне секретарство, 

територію ЗУНР було поділено на 12 судових округів та 130 судових повітів. 
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Судді в округах і повітах обиралися народом. Національним меншинам 

надавалося право обирати суддів за квотним принципом. Зокрема, поляки мали 

обрати 25 суддів, євреї – 17. Крім того, було прийнято Закон «Про скорочення 

підготовчої суддівської служби» та Закон «Про тимчасове припинення 

діяльності суду присяжних», положення яких були спрямовані на 

вдосконалення діяльності судових органів [82, с. 3–5]. 

Таким чином, характерною особливістю розвитку інституту незалежності 

суду як засади організації судової влади на теренах України у цей період є 

утвердження інституту виборності суддів як одного із елементів організації 

судової влади. 

Подальший розвиток судочинства на українських землях відбувався під 

впливом соціалістичних ідей.  

У грудні 1917 р. у місті Харкові на І Всеукраїнському з’їзді Рад 

більшовиками було проголошено радянську владу, і відтоді розпочалося 

поширення дії на території України декретів та інших законодавчих актів 

радянської Росії. У цей період було запроваджено особливі військові 

трибунали, які перебували у безпосередньому підпорядкуванні військовим 

структурам виконавчої влади. Так само як і революційним, військовим 

трибуналам надавалося необмежене право визначення міри репресії. Також 

було створено революційні військові залізничні трибунали, Особливий 

трибунал зі справ про спекуляцію і трибунал військ охорони [57, с. 220]. 

У 1919 р. було ліквідовано всі суди та створено два типи судових установ – 

народні суди і революційні трибунали, паралельно з якими започатковано 

«квазісудові» органи – надзвичайні комісії, чия юрисдикція поширювалася на 

вирішення справ про контрреволюцію, саботаж, спекуляцію, що діяли у складі 

Наркомату внутрішніх справ УСРР. Надзвичайним комісіям надавалося право 

виносити вироки та доводити їх до відома революційного трибуналу. Отже, на 

території УСРР було легалізовано діяльність «псевдосудового» органу, який 

фактично здійснював судочинство, мав повноваження застосовувати найвищу 

міру покарання – розстріл. Звісно, у воєнізованому органі виконавчої влади 
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(ВУНК) про «гарантії незалежності» суб’єктів, які здійснювали судочинство, 

годі й говорити – вони повністю підкорялися рішенням керівництва 

відповідних органів [83, с. 139].  

Аналіз подій 1917–1919 рр. в Україні засвідчує, що процеси революційного 

захоплення державної влади супроводжувалися ліквідацією судів і звільненням 

усіх державних чиновників, у тому числі суддів. Такі дії революціонерів у 

подальшому зумовили непослідовність і стихійність у побудові судової системи 

та організації судочинства. Крім того, відсутність у постреволюційному 

суспільстві потрібної кількості професійних юристів, які могли б виконувати 

функцію судочинства, призвела до того, що суддівський корпус складався 

переважно із різноробів, слюсарів, машиністів із партійними квитками. Так, 

перший історичний склад Верховного Суду УСРР очолив 30-річний 

революціонер Сергій Буздалін, який не мав вищої освіти, а за професією був 

столяром. Проте варто зауважити, що в 30-х рр. його разом з іншими 

представниками суддівського корпусу було піддано репресіям [27]. 

Після запровадження на початку 1920-х рр. НЕПу практика розгляду 

органами державної безпеки УСРР кримінальних справ припинилася. Однак зі 

створенням органів ДПУ майже одразу в системі судів УСРР було 

запроваджено спеціальний вид судів – надзвичайні сесії, що мали розглядати 

справи, розслідування в яких вели органи державної безпеки. Головував у 

такому суді, як правило, начальник місцевого органу ДПУ, а до його складу 

входили інші працівники органів державної безпеки, які вважалися запасними 

(згодом – додатковими) членами цього суду. Процедура призначення 

співробітників органів державної безпеки до складу надзвичайних сесій 

регулювалася спочатку міжвідомчими наказами НКЮ УСРР і ДПУ УСРР, а з 

1923 р. – відповідними наказами НКЮ УСРР, які видавалися за попереднім 

клопотанням ДПУ. У середині 1920-х рр. поширення набула ще одна форма 

участі органів державної безпеки у здійсненні судочинства: безпосередній 

розгляд її окремими підрозділами кримінальних справ із винесенням 

правозастосовних актів, які передбачали вжиття заходів державного примусу і 
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фактично були вироками. В 1929 р. у системі органів державної безпеки УСРР 

почали діяти судові трійки, які мали право виносити вироки аж до вищої міри 

покарання включно [197].  

Таким чином, специфіка організації системи судових органів у ці часи була 

зумовлена, зокрема, тим, що країна перебувала в постреволюційному періоді, а 

формування органів державної влади супроводжувалося жорсткою боротьбою з 

посяганнями на революційний порядок. Саме тому судова влада в державі 

здійснювалася у формі судових трибуналів як складових державної влади, у 

формі квазісудових органів та у формі народних судів. Така особливість була 

пов’язана із негативними наслідками революційного захоплення влади масовою 

злочинністю, тоталітарним нав’язуванням ідеології та бажанням підкорити 

волю народу, в тому числі у відповідний спосіб здійснення судочинства. 

Згодом, в умовах колективізації, було створено трійки НКВС, які 

функціонували упродовж 1935–1938 рр. при УНКВС союзних і автономних 

республік, країв та областей. До їх складу в різний час входили (крім 

працівників органів державної безпеки) представники партійних структур, 

органів міліції та прокуратури [109, с. 303–304]. 

Отже, органи державної безпеки брали безпосередню участь у здійсненні 

судочинства в таких формах: 1) делегування на певний час працівників органів 

безпеки до спеціальних судів (надзвичайних сесій і спеціальних колегій) як їх 

членів; 2) здійснення окремими структурними підрозділами органів державної 

безпеки судових функцій (особливі наради); 3) залучення працівників органів 

державної безпеки до складу міжвідомчих позасудових адміністративних 

органів – «трійок» і «двійок». Розвиток зазначених організаційних форм 

свідчить про те, що у досліджуваний період здійснення судочинства 

не відокремлювалося від інших видів державної діяльності.  

Таким чином, радянська влада із перших років «пристосувала» судові 

органи для обслуговування своїх політичних потреб. Природа суспільно-

політичного ладу цього періоду апріорі виключала можливість існування 

інституту незалежності суду як засади організації судової влади у складі 
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державної влади. Місце радянського суду формально було визначено 

пріоритетами захисту класових інтересів пролетаріату, а фактично їх підмінили 

вузькогруповими інтересами політичної еліти – керівної партії, яка і формувала 

відповідне уявлення про місце та роль суду в системі радянської влади, зокрема 

що стосується його декларативної незалежності, яка спочатку просто 

не визнавалася [182, с. 6]. 

Після прийняття 5 грудня 1936 р. Конституції СРСР виникла потреба в 

узгодженні з її нормами положень Конституції УСРР. Тому вже 25 січня 1937 р. 

текст нової Конституції було затверджено на XIV З’їзді рад УСРР. Згідно з 

Конституцією 1937 р. порядок слів у назві республіки було змінено на такий: 

«Українська Радянська Соціалістична Республіка».  

Конституція УРСР 1937 р. була здебільшого рецепцією Конституції СРСР 

1936 р. Відмінність становила норма, яка закріплювала незалежність суддів і 

підкорення їх тільки закону. 

Показовим стосовно інституту незалежності суду слід вважати Указ 

Президії Верховної Ради СРСР від 15 липня 1948 р. «Про дисциплінарну 

відповідальність суддів» [137], згідно з яким дисциплінарне провадження щодо 

суддів порушувалося міністрами юстиції всіх рівнів, а також начальниками 

крайових та обласних управлінь міністерства юстиції. Питання про відкликання 

суддів порушувалося перед виборцями Міністром юстиції СРСР чи союзної 

республіки за належністю. Рішення дисциплінарної колегії могло бути 

скасовано в порядку нагляду вищою колегією за клопотанням голови 

відповідного суду, Міністра юстиції СРСР, міністрів юстиції союзних і 

автономних республік. Отже, виконавча влада і досі зберігала за собою широке 

коло повноважень щодо накладення на суддів санкцій в порядку притягнення 

до дисциплінарної відповідальності. 

Як зазначають історики права, у такій ситуації судді нерідко погоджували 

свої рішення з партійними органами і судами вищих інстанцій, оскільки будь-

яка самостійність у цій роботі була підставою для скасування судових актів. 

Так, суд вважався однією із ланок ланцюга правоохоронних органів. Висновки 
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попереднього слідства нерідко зумовлювали вирок суду. Суддів, які 

не вписувалися у цю систему, піддавали переслідуванням аж до фальсифікації 

стосовно них кримінальних справ [115, с. 100–101]. 

Подальший історичний розвиток судової системи УРСР у повоєнні роки 

пов’язаний із вдосконаленням загальносоюзного та українського 

процесуального законодавства і повільним відновленням гарантій незалежності 

суддів, що було пов’язано зі смертю Сталіна в 1953 р. Після прийняття Основ 

законодавства про судоустрій СРСР, союзних та автономних республік від 

25 грудня 1958 р. [17] відбулося оновлення процесуального законодавства усіх 

радянських республік, у тому числі й України. Зокрема, у новоприйнятому КПК 

України (1960 р.) [79] було закріплено важливі положення щодо здійснення 

правосуддя виключно судами, забезпечення участі громадськості у діяльності 

судів, що стало значним зрушенням на шляху закріплення гарантій 

незалежності суддів. 

Аналізуючи результати судової реформи 1958–1960 рр., можна дійти 

висновку, що основним її досягненням слід визнати ліквідацію позасудового 

апарату кримінального переслідування, послаблення залежності судів від 

органів політичної та виконавчої влади, забезпечення реального доступу 

громадськості до здійснення правосуддя. 

Разом із тим варто зазначити про певну неузгодженість норм, які 

регулюють незалежність суду. У ст. 153 Конституції УРСР 1978 р. 

передбачалося, що судді незалежні та підкоряються тільки законові, та було 

визначено систему судів, а в ст. 150 йшлося про те, що судді, будучи 

незалежними, відповідальні перед виборцями або органами, які їх обрали, 

звітують перед ними і можуть бути ними відкликані [75]. 

Слід звернути увагу, що організація та функціонування судових органів 

того періоду не передбачали існування незалежного суду, судової влади. 

Вживати термін «судова влада» не було прийнято ані в законодавстві, ані у 

науковій доктрині. Так, судді до певної міри наділялися незалежністю, але їх 

правовий статус ототожнювався зі статусом інших посадових осіб органів 
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виконавчої влади. Це було зумовлено панівною ідеологією, природою 

радянської правової системи, що ґрунтувалася на ідеї єдиної радянської влади: 

«радянська влада є одночасно владою законодавчою, виконавчою і судовою. 

Вона не заперечує технічного розподілу праці, але відмовляється від лицемірної 

теорії розподілу влад» [189, с. 262]. 

Зберігся і вплив на суддів із боку партійних органів та органів юстиції, що 

вважалося не лише допустимим, але й необхідним. Зокрема, центральні 

партійні органи ставили перед партійними органами на місцях конкретне 

завдання – активно впливати на суди з метою удосконалення їх роботи, 

уникаючи прямого втручання у здійснення правосуддя [54, с. 3]. При цьому в 

явному протиріччі значень слів «активно впливати» і «не втручатися» перевагу, 

звісно, надавали першому. Певна річ, за таких умов навіть закріплені гарантії 

незалежності суддів набували декларативного значення. 

Також судді залежали від місцевої влади, яка мала забезпечувати суди 

приміщеннями, меблями, пальним, транспортом, а суддів – квартирами, 

пільгами. Саме від влади на місцях залежало подальше обрання судді на новий 

строк або його кар’єрне зростання. 

Наслідки революційного захоплення державної влади та укорінення 

командно-адміністративної системи управління негативно вплинули на 

організацію системи судових органів у зазначений період. Це зумовлено тим, 

що на суди, окрім здійснення правосуддя, було покладено функції боротьби з 

будь-якими спробами протидії «соціалістичному будівництву», активного 

сприяння соціалістичній індустріалізації країни, перебудові сільського 

господарства на соціалістичних засадах і рішучого наступу на рештки 

капіталістичних елементів. Характерною особливістю судової системи 

радянського періоду стало те, що суд був органом влади, який реалізовує 

політику держави, спрямовану на боротьбу зі всіма, хто не поділяв офіційну 

державну ідеологію. Радянська судова система упродовж тривалого часу 

перебувала під загальним політичним керівництвом КПРС та органів державної 

влади. Позиція партії визначала основні напрями судової політики. Судді, 
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особливо вищої та середньої ланки, становили номенклатуру відповідних 

партійних органів і фактично призначалися та звільнялися ними. Крім того, 

протягом тривалого часу професійного суддівського корпусу не існувало, що 

значною мірою впливало на якість судочинства.  

Таким чином, описуючи етапи формування системи судових органів у 

соціалістичну добу, слід зазначити, що специфіка організації судової влади 

була зумовлена політичним устроєм цього періоду державності. Саме тому 

неможливо дослідити незалежність суду як засаду організації судової влади, 

оскільки державна влада радянського періоду не передбачала виокремлення 

незалежної судової влади як складової державної влади. Незалежність суду 

забезпечувалася шляхом гарантування незалежності суддів та активної участі 

представників народу у здійсненні судочинства. Зазначена правова традиція 

увійшла в основу норм Конституції України, законодавства про судоустрій і 

статус суддів та процесуального законодавства незалежної України, а інститут 

незалежності суддів вітчизняними науковцями визнано основою незалежності 

судової влади. 

Після розпаду СРСР розпочався новий історичний етап розвитку судової 

системи у суверенній демократичній державі Україні, зумовлений 

утвердженням демократичних цінностей, у тому числі з питань організації 

судової влади.  

Отже, за результатами проведеного наукового аналізу вбачається, що 

інститут незалежності суду формується ще у первісному суспільстві, розвиток 

якого зумовив потребу людини у справедливому судочинстві рівного серед 

рівних. Соціальна природа суду визначає соціальну природу судової влади, яка із 

розвитком державної форми організації суспільства трансформувалася в 

публічний інститут влади. Первісність соціальної природи судової влади пояснює 

те, що незалежність і неупередженість суду стали мірилом свободи людини в 

державі та соціальної справедливості як основи розвитку суспільства. Саме тому 

інститут незалежності суду формувався на теренах України на фоні потреби 

суспільства загалом і людини зокрема у справедливості та через прояви сильної 
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громадянської позиції і прагнення до свободи в державі, що засвідчує існування 

незалежності суду як засади організації судової влади в окремі періоди 

історичного розвитку державності. Крім того, аналіз ґенези форм державного 

управління на теренах України у кореляції з аналізом засад організації судової 

влади доводить, що саме по собі виокремлення суду в систему судового устрою 

не може свідчити про існування незалежності суду як засади організації судової 

влади, якщо судочинство не забезпечує справедливості та рівності всіх перед 

законом. 

Повертаючись до історичних подій довкола судової реформи 1864 р., слід 

вважати доведеним, що запровадження у правовій системі абсолютної монархії 

незалежності суду як засади організації судової влади у кореляції зі 

скасуванням кріпосного права неминуче спонукатиме до утвердження 

громадянського суспільства, яке стане рушійною силою зміни форми 

державного управління.  

Аналіз основних засад організації та функціонування судової влади в 

умовах командно-адміністративної моделі державного управління засвідчує, що 

надмірна політична ідеологія комунізму призвела до політизації процесу 

здійснення судочинства. Тобто відсутність незалежного суду як інституту 

держави та впровадження політики пріоритету інтересів держави над правами і 

свободами людини (що, в тому числі, підтверджується відсутністю 

адміністративної юстиції) знівелювали головну ознаку суду – справедливість як 

основу верховенства права людини у державі та сприяли утвердженню 

законності як ознаки державності, що і спричинило відсутність незалежної 

судової влади. Таким чином, слід дійти висновку, що незалежність суду стає 

засадою організації судової влади в межах правової системи, яка утверджує 

верховенство прав і свобод людини і громадянина. 

Проте варто акцентувати і певні позитивні риси ідеології комунізму, 

заснованої на ідеях загальної рівності та свободи, а також економічної і 

соціальної справедливості, реалізація якої зумовила утвердження 

соціалістичного ладу. Так, організація здійснення судочинства за активної 
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участі народних засідателів забезпечувала об’єктивність суду при вирішенні 

спорів між фізичними особами та незалежність суддів при вирішенні справ. 

Отже, особливістю організації судової влади при адміністративно-командній 

системі управління є визнання незалежності суддів і відсутність незалежної 

судової влади як складової державної влади, що пов’язано із правовою 

системою такої держави.  

Процес утвердження незалежної судової влади в Україні традиційно 

пов’язують із прийняттям Концепції судово-правової реформи в Україні [140], 

в основу якої було покладено ідею незалежної судової влади як складової 

державної влади та гарантії захисту прав і свобод людини. Аналіз положень 

Концепції свідчить про її спрямованість на утвердження незалежної судової 

влади, організація якої має здійснюватися за демократичними принципами. 

Проте до Конституції України 1996 р. внесено не всі концептуальні 

положення незалежності суду як засади організації судової влади, що 

викликає підозру у навмисному характері затягування процесу утвердження 

незалежної судової влади в Україні, а отже, і демократії, верховенства права 

та продовження правової традиції соціалістичної системи права, яка в 

принципі не передбачала незалежності суду як засади організації судової 

влади. 

Таким чином, процес утвердження незалежної судової влади було штучно 

відтерміновано, що підтверджується прогресивністю положень Концепції судово-

правової реформи в Україні (1992 р.) і фрагментарним відтворенням її положень у 

Конституції України 1996 р., у результаті чого було укорінено радянські правові 

традиції організації судової влади, в основі яких – незалежність суддів, а 

не судової влади. Викладене свідчить про відсутність політичної волі суб’єктів 

владних повноважень до утвердження демократичних засад організації судової 

влади в Україні, що призвело до негативних явищ і наслідків функціонування 

судової влади протягом тривалого часу. Одним із таких наслідків стало 

гальмування процесу утвердження основ громадянського суспільства, яке 

становить підґрунтя демократично-правової держави, носієм влади в якій є народ. 
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Так, взявши за основу критерію поділу часові межі прийняття концептуальних 

документів з питань організації судової влади та результати їх реалізації у 

національному законодавстві, вважаємо за можливе здійснити періодизацію 

утвердження у законодавстві України незалежності суду як засади організації 

судової влади: 

 – І період: 1992–2002 рр. – Концепція судово-правової реформи в Україні 

(1992 р.); Закон України «Про статус суддів» (1992 р., зі змінами); Закон України 

«Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну 

відповідальність суддів судів України» (1994 р.); Конституція України (1996 р.); 

Закон України «Про Вищу раду юстиції» (1998 р.); Закон України «Про 

судоустрій України» (2002 р.);  

– ІІ період: 2004–2010 рр. – набрання чинності Законом України «Про 

внесення змін до Конституції України» (2004 р.); Концепція вдосконалення 

судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до 

європейських стандартів (2006 р.); внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій України» на підставі окремих рішень Конституційного Суду України 

(КСУ); 

– ІІІ період: 2010–2015 рр. – Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів», на підставі якого закони України «Про статус суддів», «Про судоустрій 

України», «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну 

відповідальність суддів судів України» втратили чинність, а до Закону України 

«Про Вищу раду юстиції» внесено зміни; Концепція реформування судової 

системи України (2014 р.); Стратегія реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр. (2015 р.); Закон України «Про 

забезпечення права на справедливий суд», яким було внесено зміни до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів»; 

– ІV період: 2016–2020 рр. – Закон України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» та Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів» 2016 р., із набранням чинності якого втратив чинність Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 р., окрім деяких положень 
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перехідного періоду; на стадії опрацювання перебуває проект Закону України 

«Про Вищу раду правосуддя». 

Нормативно-правове регулювання незалежності суду як засади організації 

судової влади у кожний із названих періодів, окрім останнього, неодноразово було 

предметом спеціального наукового аналізу. Про різні аспекти цього питання 

зазначено у постановах Пленуму Верховного Суду України, висновках 

Венеціанської Комісії [185], міжнародних стандартах судочинства [151], 

зверненнях суддівської спільноти, численних висновках, викладених у 

дослідженнях з питань судової влади, відповідно до яких було рекомендовано 

внести зміни до Конституції щодо утвердження незалежності судової влади в 

Україні [40; 9; 10; 130; 131; 66; 179; 201], окремі аспекти обговорено під час 

роботи багатьох науково-практичних конференцій [95; 96], а деякі – обґрунтовано 

в наукових статтях і монографічних дослідженнях. 

Події двох революцій в Україні (Помаранчевої революції 2004 р. і 

Революції Гідності 2013–2014 рр.) засвідчують, що навіть в умовах штучного 

гальмування розвитку демократії громадянське суспільство має властивість 

еволюційного розвитку, що пов’язано, в тому числі, з глобальними тенденціями 

поширення в суспільстві демократичних цінностей. Такі негативні аспекти як: 

а) невиконання судових рішень; б) корупційні явища; в) низький рівень 

відповідальності суддів; г) неналежна якість законодавчого регулювання; 

ґ) низький рівень правової освіченості громадян і суддів; д) негативні 

висловлювання представників державної влади на адресу судової влади, а 

також е) прояви неповаги та радикальні дії громадських активістів стосовно 

суддів дискредитують існування інституту незалежності суду в державі. 

Наведене стало підставою для катастрофічного зниження рівня довіри громадян 

до судової влади та суду. Так, за результатами соціологічних опитувань, 

проведених у 2014–2015 рр., 44 % громадян повністю не довіряють суду, а 30 % 

більше не довіряють, ніж довіряють [150]. 
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1.2. Історіографія дослідження ідеї незалежності суду у правовій 

доктрині 

 

Дослідження питання формування та розвитку ідеї незалежності суду в 

правовій доктрині ускладнюється його специфічною проблематикою. З одного 

боку, історія розвитку зазначеної правової категорії є складовою наукових 

праць, присвячених дослідженням трискладової теорії поділу державної влади в 

цілому та судовій владі зокрема. З іншого – у сучасній вітчизняній доктрині 

права відсутнє наукове обґрунтування питання незалежності суду, натомість 

розглянуто один із його аспектів – незалежність суддів. 

Динаміка розвитку концепції судової влади детермінована глибинними 

суспільними, політичними, економічними процесами глобального характеру, що 

зумовлює необхідність визначення ключових, фундаментальних правових 

категорій, які становлять основу змісту судової влади, до числа яких належить 

незалежність суду. Крім того, варто наголосити, що концепція судової влади у 

кожній країні може мати свої особливості, проте всі вони об’єднані 

фундаментальними теоретичними засадами організації та функціонування судової 

влади. 

Загалом у наукових працях з питань незалежності суддів також 

не викладено єдиної точки зору, їх зміст не завжди відповідає узгодженій теорії 

розвитку судової влади демократично-правової держави. 

Наведене пояснюється тим, що представники вітчизняної юридичної науки 

частіше звертали увагу на розуміння практичних аспектів судової влади, форм 

організації судової системи, суб’єктів здійснення судочинства тощо. Категорію 

«незалежність» досліджено як принцип судової влади [44], властивість судової 

системи [105], ознаку правового статусу судді [103] тощо. 

Таким чином, вбачається за доцільне проаналізувати процес формування у 

правовій доктрині ідеї незалежності суду як категорії судової влади та 

узагальнити наукові погляди і підходи наукових досліджень на кожному етапі 

історичного розвитку, звернутися до практики застосування терміна 
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«незалежність» у доктрині судової влади. 

Результати аналізу ґенези інституту незалежності суду на теренах сучасної 

України, викладені у попередньому підрозділі, зокрема в аспекті організаційних 

форм і судових процедур, які діяли на різних етапах розвитку та становлення 

нашої державності, дали змогу визначити і систематизувати характерні 

особливості цього інституту.  

Як відомо, історія виникнення та функціонування судів як форм вирішення 

суспільних конфліктів розпочалася задовго до формування наукових концепцій 

про судову владу – із часів перших прадавніх цивілізацій [183]. Формування 

концептуальних, загальнонаукових, філософських, юридичних поглядів та ідей 

про суд і судову владу, зокрема про інститут незалежності суду, бере свій 

початок у працях філософів та юристів Стародавнього світу  

VI–IV ст. до н.е.  

Наукова думка античного періоду була спрямована на пошук найбільш 

оптимальної форми організації суспільства в аспекті справедливості як основи 

права та врегулювання відносин. Поняття «справедливість» у цей період 

переходить із загальновживаного виміру явищ природи, людських відносин, 

вчинків, буття в категорію права.  

У науковій літературі зазначено, що перші загальні уявлення про 

справедливість виникли ще за часів Давньої Греції у світській та релігійній 

літературі, а уособленням справедливості стала давньогрецька богиня 

правосуддя Феміда, проте обґрунтування справедливості в праві асоціюють 

саме із політичними вченнями Сократа, Платона та Арістотеля [81; 117; 4]. 

Критикуючи вчення софістів, які ґрунтувалися на пошуках природних 

основ права і виокремленні справедливого та законного, Сократ вважав 

справедливість і закон змістом та формою. Закон є нічим іншим як мудрістю, 

обсягом знань про предмет, які мають божественну природу, а тому закон є 

справедливістю [81; 176, с. 510–519]. У політико-правових вченнях Платона, 

наведених в одному із діалогів його праці «Держава», обґрунтовано терміни 

«справедливість» та «ідея», концепцію справедливої держави, в якій закони 
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встановлено заради загальної користі всієї держави, а не для якоїсь певної 

групи, яка захопила владу [118]. Аристотель у праці «Закон», визначаючи 

проблеми буття справедливості у праві, наслідуючи вчення Сократа і Платона, 

ототожнював справедливе та законне, а свої уявлення про державу нерозривно 

пов’язував зі справедливістю, яка походить від права і набуває втілення у 

законі. У працях Аристотеля вперше обґрунтовано ідею справедливого суду, в 

якому суддя є уособленням справедливості, люди звертаються до нього у 

пошуках рівності та неупередженості [3]. 

Продовжуючи розробку зазначених наукових категорій, римський філософ 

і державний діяч Марк Туллій Цицерон (106 р. до н.е. – 43 р. н.е.) звернув увагу 

на тему справедливого судочинства, критикуючи у своїх промовах такі 

зловживання як заочне обвинувачення, засудження без слухання справи і 

захисту, застосування неприпустимо жорстоких покарань. У трактаті «Про 

обов’язки» Цицерон навів теорію природного закону, який буде спільним та 

незмінним для всіх народів і часів, а суддів і суд визнав втіленням закону, яким 

вони керуються [206; 211].  

Отже, становлення ранніх поглядів та уявлень про право, державу, закон і 

правосуддя здійснювалося через філософське осмислення справедливості як 

основного виміру суспільного життя. Ідея справедливості судочинства 

формувалася в аспекті застосування суддями «справедливого» закону. Суд у 

зазначений період відігравав роль соціально-правового інституту виконання 

«справедливих» законів і був позбавлений ознак державної влади.  

Таким чином, підґрунтям для формування у правовій доктрині ідеї 

незалежності суду є поняття справедливості, яке виникає в науці набагато 

раніше, ніж ідея незалежності суду. 

Подальший розвиток ідеї справедливості суду як окремого аспекту 

судочинства та формування ідеї незалежності суду були зумовлені поширенням 

християнських учень. 

Погляди на справедливість суду, поєднані з теологічною природою його 

походження, набувають особливого значення у текстах Біблії в І–ІІ ст. н.е. Із 
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появою християнських релігійних текстів ідея справедливості як невід’ємної 

ознаки судочинства корелювалася з вірою в суд божий як вищу форму 

справедливості. У цей період такий підхід до розуміння судочинства викладено 

не лише в християнській релігійній догматиці, а й у літературних і 

фольклорних джерелах, що свідчить про масове поширення віри. Зокрема, у 

працях Аврелія Августина (354–430 рр.) наукові погляди щодо здійснення 

судочинства були поєднані з релігійними категоріями «вища справедливість», 

«Божа милість» тощо [64, с. 151]. Джерело зла, на переконання цього філософа, 

містилося у свободі волі людини, яка була відмінною від Божої волі, а 

політична та соціальна складові діяльності держави мали слугувати реалізації 

волі Божої. 

Слід звернути увагу, що представники однієї із течій християнської віри до 

сьогодні використовують окремі тексти Біблії під час вирішення у 

позадержавному порядку спорів, які виникають у представників цієї віри з 

різних правовідносин. 

Свідченням актуальності категорії «справедливість» є історико-правові 

пам’ятки, зокрема «Повість минулих літ» Нестора Літописця. Слово «суд» у цій 

праці вжито понад 60 разів, але лише у двох значеннях: «справедливий божий 

суд», що всі пройдуть після смерті, а також «суд» як влада, якою Господь 

наділив царів і князів. Разом із тим у «Повісті минулих літ» допускалося, що 

князь, який здійснює судову владу, не обов’язково є справедливим. У цьому 

творі зазначено, що Господь посилає народу такого князя, на якого цей народ 

заслуговує своєю поведінкою. Якщо народ не грішить, то Бог дає йому 

справедливих князів, які люблять закон і правду, справедливо чинять суд, 

натомість народ, що грішить, отримує молодих, лихих, лукавих князів-

кривдників [89]. Із зазначеного вбачається, що правова свідомість того, хто 

судить, відповідає рівню суспільної правової культури, ментальності та 

моральним принципам, притаманним середовищу, в якому він здійснює 

судочинство. 
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У період зміцнення авторитету церкви паралельно із владою правителів 

формується повноцінна влада церкви, представники якої прагнуть поширити 

свій вплив і на судочинство. Позитивним аспектом цього явища є те, що у 

доктрині набуває наукової аргументації ідея незалежності суду від стороннього 

впливу церкви. Зокрема, у працях Фоми Аквінського (1225–1274 рр.) було 

обґрунтовано категорію незалежності церковного суду. До речі, цього вченого 

вважають одним із засновників християнської доктрини про державу доби 

Середньовіччя. На думку мислителя, ідеї справедливості та істинності 

викладено у божественному законі (Біблії), адже людський закон (позитивне 

право) не здатен повністю викорінити зло. Посилаючись на погляди римських 

юристів, Фома Аквінський вважав, що справедливість – це прагнення віддавати 

кожному своє, власне, і його природа позбавлена соціального характеру. 

Джерелом походження природного права є загальні божественні приписи про 

існування світу [146]. Згодом суд буде відділено від церкви, проте 

характеристика його незалежності залишиться у правовій доктрині. 

Італійський мислитель Марсилій Падуанський (бл. 1270 р.н.), автор праці 

«Захисник миру», відповідальною за недоліки і проблеми державного устрою 

вважав церкву та обґрунтовував необхідність її відокремлення від інших сфер 

життя, в тому числі й від судочинства [211]. Такі погляди становили основу для 

формування ідеї функціонування суду як самостійного державного органу. 

Загалом у політико-правових вченнях періоду Середньовіччя з питань 

держави і судочинства продовжено традицію примату античних ідей 

справедливості та природного походження права. Характерною особливістю 

цього періоду є значна увага до закону як справедливого регулятора суспільних 

відносин, застосування якого забезпечувало незалежність суду. Основи вчення 

про незалежність суду формуються на підставі релігійно-правових 

обґрунтувань незалежного церковного суду. 

Розвиток ідеї незалежності суду тривав і в епоху Відродження, характерним 

для якої був новий підхід у наукових вченнях і концепціях про державу та владу. 

Між тим, початку формування теорії про поділ влади передувало напрацювання 
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підходів щодо суверенної державної влади. Зокрема, у працях Жана Бодена було 

концептуально обґрунтовано суверенну владу держави, якій властиві єдність і 

неподільність, найкращим проявом якої є абсолютна монархія. Суверен, на думку 

вченого, може доручати виконання своїх функцій, у тому числі й судочинства, 

іншим суб’єктам, але як невід’ємну складову державної влади [5]. Таким чином, у 

працях мислителя було викладено наукові погляди щодо посилення ролі суверена 

(правителя) у державі, яка є найвищим рівнем соціального, культурного та 

економічного розвитку суспільства. 

Згодом, на зламі епохи абсолютизму, виникло вчення про суспільний 

договір, який визначав свободу кожного члена суспільства, обмежуючи її лише 

владою закону та інтересами соціуму. Ж.-Ж. Руссо у праці «Про суспільний 

договір, або Принципи політичного права» обґрунтував суверенітет як волю 

народу на управління державою, оскільки лише суспільний інтерес, а не інтерес 

окремого індивіда, породжує рівність, тому влада належить народу, а формою її 

зовнішнього здійснення є народні збори [176]. 

Наведені погляди філософів на державу та суверенітет не відображали ідеї 

незалежності суду, але мали значний вплив на формування таких понять як 

«верховна влада народу», «рівність», що в подальшому були розвинуті в теорії 

поділу влади та увійшли до правової природи понять судової влади, принципів 

її організації та функціонування. 

Значним поштовхом до формування ідеї незалежності суду слугувала теорія 

поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову та принципів їх взаємодії, що 

отримала обґрунтування в ідейно-політичній доктрині лібералізму Дж. Локка, 

Ш. Монтеск’є. Ідею поділу влади Дж. Локк виклав у праці «Два трактати про 

державне правління», а Ш. Монтеск’є – в романі «Персидські листи», 

історичному нарисі «Роздуми про причини величі та падіння римлян» і в 

основній своїй праці «Про дух законів» [93, с. 362–370]. Необхідність 

виокремлення судової влади пояснювали тим, що у разі її поєднання із 

законодавчою життя і свобода громадян перебуватимуть у сваволі, оскільки 

суддя буде законодавцем, а якщо судова влада невіддільна від виконавчої, судді 



 
 

42 

матимуть можливість стати «пригнічувачами». Окрім цього, Ш. Монтеск’є 

обґрунтовував організаційно-правову концепцію поділу влади, згідно з якою 

законодавча влада має здійснюватися парламентом, що є виборним органом. 

Виконавча влада, за змістом концепції Ш. Монтеск’є, надавалася главі державі 

(монарху), який був представником дворянства та якому підпорядковувався 

уряд, а судову владу реалізували незалежні виборні особи із народу. Всі напрями 

влади мали бути відокремлені один від одного та урівноважені [88]. Завдяки 

таким підходам було сформовано наукове розуміння, що люди делегували 

державі право здійснювати захист їх прав і свобод та вирішувати спори, 

визначивши однакові для всіх об’єктивні правила [129]. 

Таким чином, у доктрині судової влади вперше було обґрунтовано поняття 

«паритетність» судової влади (рівність, рівноправність, рівноцінність, рівне 

положення) як сутність взаємодії різновидів влади у системі державності, що 

стало основою для наукової аргументації ідеї незалежності суду в аспекті поділу 

влади. Крім того, як результат компромісу ідеї поділу та верховної влади народу 

було обґрунтовано інститут обрання суддів із народу, які наділялися владою, але 

не були її суб’єктами, отримуючи незалежність як обрані носії влади. Згодом ідея 

незалежності суддів – носіїв судової влади розвинулася у науковій доктрині та 

законодавчих нормах і використовується донині в сучасних законодавчих актах 

про судоустрій та статус суддів. Однак під час використання цієї ідеї почасти 

не враховують, що згідно з теорією Ш. Монтеск’є судді стають носіями судової 

влади лише за умови їх обрання із народу.  

Розвиток наукової доктрини XVIIІ–XIX століть щодо концепцій судової 

влади, судоустрою та правового статусу суддів, обґрунтованих у працях 

відомих європейських правників, характеризується не лише еволюційним 

розвитком державності, а й пов’язаністю з подіями демократичних революцій. 

Доктринальні ідеї незалежності суду та справедливості правосуддя як 

засади організації і функціонування судової влади отримали розвиток у 

конституціях, деклараціях та законодавстві провідних держав того періоду. 

Варто погодитися з думкою О. П. Кучинської, яка справедливо зазначає, що 
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основоположним принципом правових систем Нового часу став принцип 

рівності усіх перед законом та судом, який в тому числі обумовлював 

закріплення принципу незалежності судової влади [86, с. 89]. 

Наприклад, після війни за незалежність у Конституції США 1787 р. було 

наведено положення про судову владу, яка функціонує на засадах 

незалежності [76]. Згідно з Конституцією Франції 1791 р. судова влада не 

могла здійснюватися ні законодавчим корпусом, ні королем. Судді обиралися 

народом на певний строк і затверджувалися на посаді королівською грамотою 

[75]. Зазначені принципи правосуддя, проголошені відповідно під час 

Американської та Французької революцій, було рецепійовано законодавством 

інших європейських держав. Наприклад, Конституція Польщі 1791 р. 

визначала принцип незалежності судової влади від Короля і принцип 

незмінності суддів. Згідно з Конституцією Іспанії 1812 р. судова влада 

належала судам та була незалежною від Кортеси (парламенту) і Короля [124, 

с. 24–32].  

Таким чином, принцип незалежності суду як засада організації судової 

влади отримує практичну реалізацію в середині XVIІІ ст. у конституційних і 

законодавчих положеннях, зокрема у США і Франції. Інститут незалежності 

суду набуває правової реалізації в конституційних положеннях інших 

європейських держав, таких як Іспанія, Польща, Німеччина тощо, як принцип 

незалежності судової влади та набуває нормативного закріплення в положеннях 

щодо організації судової влади (порядок обрання суддів, наділення судовою 

владою, правовим статусом та ін.).  

Слід зазначити, що наукова ідея незалежності судової влади та 

обґрунтування її правової природи більшою мірою належить європейським 

представникам правової науки, проте певні її положення було аргументовано у 

працях представників юридичної науки Російської імперії, до складу якої на 

той час входили українські землі. 

Так, у дослідженнях історіографії концепцій судових органів України 

згадується видатний юрист-правник І. Пересвєтов, який ще у середині XVI ст. 
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обґрунтував необхідність реформування державного устрою в Російській 

імперії, чи не вперше зазначивши про доцільність відмежування органів і 

посадових осіб (суддів), які здійснюють функції судочинства, від адміністрації 

та утворення відносно самостійної судової системи [65]. 

Про надзвичайно високий рівень розвитку відповідних галузей юридичної 

науки у Російській імперії свідчить застосування її доктринальних положень 

під час проведення судової реформи 1864 р., яку історично пов’язують із 

запровадженням систематизації судових органів на нормативному рівні. У 

цьому контексті варто зауважити, що, як правило, утвердження незалежності 

суду в історії збігається з революційними процесами здобуття свободи 

народом на певній території. Слід погодитися з думкою С. Зарудного, якого 

вважають «творцем» судової реформи в Російській імперії, – «якби в 1861 р. 

не відбулося за волею Самодержця Всеросійського звільнення селян із 

землею, то у жодному разі не були б затверджені 20 листопада 1864 р. Судові 

Статути. За кріпосного права, по суті, не було необхідності у справедливому 

суді. Справжніми суддями були тоді тільки поміщики; над ними панував 

вищий свавільний суд. Поміщики не могли йому не коритися; але в їх руках 

зосереджувалася влада над більшістю населення. Селяни розправлялися з 

поміщиками судом Лінча. Після 19 лютого і вищі наші сановники стали 

свідомими того, що постала нагальна необхідність в суді скорому та 

справедливому». Іншими словами, незалежність суду дискредитується 

відсутністю прав і свобод людини в державі.  

Видатними представниками тогочасної правничої думки, які у своїх 

працях обґрунтовували засади побудови судової системи, серед яких 

виокремлювали й незалежність судових органів, є Ю. Крижанич, М. Щербатов, 

С. Десницький, О. Радищев [78; 51; 147; 212]. 

Особливий вклад у формування концепції судової влади в Російській 

імперії, з огляду на європейські ідеї незалежності суду, мали праці 

М. Сперанського (1772–1839 рр.), який у «Введении к уложению 

государственных законов» зазначає про три різновиди державної влади: 
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1) законодавча; 

2) виконавча; 

3) судова (судна). 

В основі судоустрою правник виокремлював чотири рівні: перший – 

волосний суд, до складу якого входять головний волосний суддя, його товариш 

і постійні волосні судді; другий – окружний суд, в якому діють дві палати: 

цивільна і кримінальна; третій – губернський суд, що створюється та 

функціонує на засадах окружного суду; і четвертий – сенат як верховна судова 

установа для усієї Російської імперії. Сенат, за концепцією М. Сперанського, 

складається із чотирьох департаментів (по два цивільних і кримінальних) в 

обох столицях тодішньої Російської імперії.  

Слід звернути увагу, що науковець описав не лише судову систему, а й 

навів основи її організації. Зокрема, обґрунтовано думку щодо квотного 

принципу визначення кількості суддів у судах, порядку заміщення 

адміністративних посад, що, як вважав М. Сперанський, повинні мати 

виборний характер і бути затвердженими міністром юстиції. До 

адміністративних посад вчений відносив посаду голови палати, який виконував 

виключно адміністративні функції в судовій установі [184].  

Відомий правник І. Фойницький, аналізуючи засади організації 

кримінального судочинства, зазначав, що основним завданням судової реформи 

в Російській імперії є забезпечення доступності системи судових органів [199]. 

Крім того, у науковій доктрині періоду Російської імперії набула розвитку 

ідея справедливості як принципу судочинства. Так, Є. Васьковський 

обґрунтовував, що законодавець встановлює норми, які справедливо 

регулюють правові відносини в державі, а суд, застосовуючи їх, здійснює 

судочинство, засноване на принципі справедливості [16]. 

Таким чином, розвиток правової науки в Російській імперії 

характеризується аргументацією ідеї незалежного інституту судочинства в 

системі державної влади. Вперше було досліджено взаємодію різних органів 

державної влади у механізмі організації системи судових органів, серед 
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процедур заміщення суддівських посад чи не вперше обґрунтовано 

демократичну засаду – участь у цьому процесі суспільства (обрання суддів 

народом). 

Отже, здійснивши аналіз історичних процесів і розвитку доктринальних 

підходів, можна дійти висновку, що принцип незалежності суду та 

демократичні засади організації судової влади у взаємодії породжують 

незалежну судову владу в демократичній державі, правова природа якої 

виходить за межі її сприйняття як системи судових органів. 

Державний устрій, який не передбачає поділу влади на законодавчу, 

виконавчу та судову, визначаючи натомість поділ на державні органи, 

встановлює принцип самостійності цих органів у здійсненні окремих 

повноважень і виключає наявність незалежної судової влади. 

На наступний етап розвитку правової доктрини судочинства значний вплив 

мала ідеологія марксизму-ленінізму у період радянської держави, що було 

зумовлено певними історичними реаліями, необхідністю зміни традицій, 

формуванням нових суспільних відносин, нового світогляду, який 

не враховував демократичного значення понять «справедливість» і 

«незалежність суду» [88].  

У правовій науці 30-х рр. ХХ ст. обстоювалися наукові погляди, автори 

яких заперечували окремі принципи діяльності судових органів. Так, принцип 

незалежності суддів і підкорення їх тільки закону вважався залишковим 

явищем старих часів, а на противагу йому було запропоновано принцип 

класової правосвідомості як гарантії законності [190, с. 3–4]. 

Альтернативний погляд на ідею незалежності суду висловлював відомий 

юрист і дипломат А. Вишинський: «Коли ми заперечуємо принцип 

«незалежності суддів» у пролетарській державі, то ми заперечуємо їх 

незалежність від пролетарської держави, від робочого класу, від його 

загальнодержавної політики. Отже, ми заперечуємо можливість існування у 

державі якої-небудь особливої судової політики на відміну від 

загальнодержавної…» [32, с. 17]. Наведене дає підстави стверджувати, що 



 
 

47 

доктрину дореволюційної науки було підтримано науковцями і в радянський 

період, однак вона не розвивалася під тиском ідеології. 

У цей період вжиття поняття «незалежність суду» було обмежено, 

натомість запропоновано компромісний варіант – «незалежність суддів». 

Зауважимо, що цей юридичний термін обґрунтовувався в науці протягом усього 

радянського періоду і майже не мав альтернативних підходів, у тому числі 

щодо розуміння демократичного поняття незалежності суду. 

Зокрема, професор М. Строгович незалежністю суддів вважав відсутність 

будь-якого стороннього впливу на них при вирішенні конкретних судових 

справ та обов’язок суддів приймати рішення у кожній судовій справі за власним 

переконанням, за своїм сумлінням, підкорюючись лише закону і дотримуючись 

його вимог [188, с. 128]. 

У свою чергу, професор М. Полянський визначав гарантії незалежності 

суддів, до яких відносив право судді на внутрішнє переконання під час 

постановлення рішення та обов’язок судді дотримуватися вимог закону і 

приймати рішення відповідно до матеріалів справи [122, с. 91]. 

Учений В. Радьков гарантії незалежності суддів розглядав у двох аспектах: 

1) як сукупність правових норм, що захищають суддів від впливу; 2) як 

фактично незалежний від зовнішніх факторів та упередженості внутрішній стан 

кожного судді та народного засідателя під час виконання ним своїх службових 

обов’язків [148, с. 142]. 

Серед іншого характерними особливостями розвитку юридичної науки у 

радянський період були вибірковість обрання для досліджень правових систем 

світу, певна обмеженість доступу до міжнародно-правових актів і наукових 

доктрин європейських держав, де тривав розвиток ідеї незалежності судді як 

засади його діяльності та гарантії справедливого розгляду справи. 

Варто наголосити, що імплементація інших підходів у правничу науку 

радянської держави була пов’язана з ратифікацією міжнародно-правових актів, 

прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН. Зокрема, ідея незалежності суду 
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набула статусу міжнародної правової норми у положеннях Загальної декларації 

прав людини 1948 р. 

Від цього часу міжнародно-правова діяльність була спрямована на 

утвердження демократичних засад організації судової влади. Вона, звісно, 

почала розвиватися в іншому напрямі, ніж правова доктрина у радянській 

державі. Така ситуація була зумовлена тим, що правова система соціалістичних 

республік не мала на меті ратифікацію міжнародно-правових документів та 

імплементацію демократично-правових стандартів. 

Підсумовуючи викладене, слід констатувати, що ідея незалежності суду, 

судової влади та правосуддя у доктрині радянської держави практично 

не розвивалася. Ідеологія, політико-правовий режим, законодавство цього 

періоду «викорінили» ідею незалежної судової влади у науковій доктрині, етап 

відродження якої почався після проголошення Україною державного 

суверенітету. 

Першими свою концептуальну точку зору щодо розуміння незалежності 

судової влади висловили представники загальнотеоретичних наук. 

Незважаючи на відсутність будь-яких законодавчих положень, що дають 

підстави для безумовного висновку про утвердження принципу незалежності 

судової влади в Україні, вітчизняні учені-теоретики, у тому числі 

В. В. Копєйчиков, О. В. Скрипнюк, А. П. Заєць, О. Р. Михайленко здійснили 

аналіз правової природи принципу верховенства права та проблемних питань 

його застосування у нинішньому державному устрої, що послужило основою 

для подальшого розвитку концепції незалежної судової влади у правовій 

державі [76, с. 16; 180, с. 190; 60, с. 36; 94, с. 76–78]. 

У цей же період представники галузевих юридичних наук, зокрема 

судоустрою, професори Ю. М. Грошевий, І. Є. Марочкін та В. Д. Бринцев 

запропонували підходи до розуміння категорій «самостійність» і 

«незалежність» як окремих ознак судової влади. У дослідженнях цих науковців 

доведено, що самостійність судової влади ґрунтується на принципі розподілу 

державної влади, а рішення, винесені органами судової влади, не потребують 
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будь-якого затвердження законодавчою чи виконавчою владою. 

Ю. М. Грошевий та І. Є. Марочкін визначили два рівні незалежності судової 

влади – зовнішній і внутрішній. До зовнішнього рівня незалежності вчені 

відносять політичну та соціально-економічну незалежність; внутрішній рівень 

незалежності судової влади становлять, з одного боку, власне діяльність суду 

щодо здійснення правосуддя, а з другого – статутні гарантії суддів [48, с. 9–11; 

12, с. 23; 110, с. 32]. 

У подальшому вітчизняні наукові дослідження феномену судової влади 

переважно було сконцентровано на питаннях принципу незалежності суддів і 

системи правових гарантій в аспекті функціонування судової влади у формі 

кримінального, цивільного, адміністративного, конституційного судочинства. 

Окремо науковці досліджували правову природу принципу незалежності 

суддів у кримінальному процесі України. Так, на думку В. О. Гринюка, 

незалежність суддів є легітимною тільки у процесуальній діяльності носіїв 

судової влади, при виконанні ними обов’язків під час здійснення правосуддя, і 

не виходить за цю сферу. Самостійності судової влади передує незалежність 

суду, а незалежність суддів співвідноситься із незалежністю суду як видове і 

родове поняття [47]. Варто наголосити, що на основі наведеного підходу 

з’явилися наукові погляди на гарантії незалежності суддів у кримінальному 

процесі [84, с. 77–79]. Погоджуючись із дукою науковця про те, що 

незалежність суддів є легітимною лише в процесуальній діяльності, варто 

зазначити, що принцип незалежності суддів не забезпечує системного 

розуміння незалежності судової влади, зміст якої виходить за межі здійснення 

судочинства. Мається на увазі, що незалежність суду в демократично-правовій 

державі забезпечується незалежністю судової влади, зміст якої охоплює 

правовідносини організації та функціонування судової влади як складової 

державної влади, що має прояв у формі судочинства, взаємодії з іншими 

складовими державної влади, взаємодії з громадянським суспільством тощо. 

Разом із тим тривали дослідження особливостей принципу незалежності 

суддів і підкорення їх лише закону у цивільному процесі, зокрема 
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В. А. Кройтор визначив такі властивості та особливості цього принципу: 

1) гуманістична спрямованість свідомості суддів під час розгляду справи; 

2) забезпечення права рівної справедливості стосовно всіх учасників цивільних 

процесуальних правовідносин; 3) можливість кожного члена складу суду, 

незгодного з рішенням інших, викласти окрему думку; 4) заборона формування 

судом певної позиції у справі до з’ясування усіх обставин; 5) незалежність суду 

від позицій сторін і можливість прийняти власну, незалежну позицію; 

6) відсутність підзвітності будь-кому, у тому числі судам вищих інстанцій; 

7) прийняття суддею рішень за власним переконанням (однак при цьому не 

виключена особиста залежність від раніше прийнятих ним рішень); 8) будь-які 

звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, не можуть мати для нього 

заздалегідь обов’язкової сили, суд лише на підставі закону, вивчивши мотиви 

та обґрунтування клопотання, може винести відповідне рішення [80]. 

На думку В. С. Стефанюка, справжня незалежність судової влади 

починається із застосування у процесі конституційного та адміністративного 

судочинства принципу верховенства права, який не можна ототожнювати з 

принципом верховенства закону як «сліпого», механічного підкорення 

нормативно оформленим приписам державної влади, оскільки сама держава 

не може бути не зв’язаною правом, водночас акти, дії чи бездіяльність органів 

державної влади підлягають оскарженню в судовому порядку [186]. За такого 

підходу незалежність суду опосередкована в кожній особі, яка наділена 

державою правом здійснювати судочинство, з чим варто погодитися. Проте 

суспільна довіра до суду формується як стосовно кожного окремого судді, так і 

щодо судової влади в цілому, а тому незалежність суду є ширшим поняттям, 

ніж незалежність судді.  

Слід зауважити, що в українській правовій науці збереглися певні 

тенденції попередніх етапів її розвитку, наприклад, активізація процесів 

розробки наукових питань після кожної зміни відповідних нормативно-

правових актів, що зумовлює наукове осмислення змісту законодавчих норм, а 

не самого явища. 
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Наступний етап активного розвитку доктринальних підходів умовно 

охоплює 2004–2010 рр. і пов’язаний із прийняттям відповідних нормативно-

правових актів з питань судоустрою і статусу суддів.  

Зокрема, В. В. Городовенко, досліджуючи проблеми незалежності судової 

влади в аспекті взаємодії з іншими складовими влади, зазначає, що 

незалежність набуває практичної реалізації в результаті активного впливу 

судової влади на дії та рішення законодавчої і виконавчої влади. Науковець 

обґрунтував авторський підхід до розуміння змісту незалежності судової влади, 

зокрема від впливу законодавчої і виконавчої влади на здійснення правосуддя – 

основної функції судової влади, мотивуючи наведене тим, що бути абсолютно 

незалежною в системі стримувань і противаг влада не може навіть теоретично. 

В. В. Городовенко запропонував дефініцію незалежності суду як органу судової 

влади, природу якого слід розуміти через правовий статус, повноваження, 

доступність, можливість самостійного прийняття судом обов’язкового рішення. 

Зміст незалежності суддів охоплюється їх правами та обов’язками при розгляді 

конкретних справ, через взаємовідносини з органами державної влади, їх 

посадовими особами та іншими суб’єктами процесуальної діяльності [45, с. 45].
 
 

У контексті викладеного слід погодитися з таким: по-перше, здійснення 

державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, в 

основу якого покладено незалежність у прийнятті органами державної влади 

владних рішень та їх взаємодію, свідчить про автономну (самостійну) 

діяльність кожного різновиду влади у здійсненні цілісної державної влади. По-

друге, дійсно існує зв’язок між категоріями незалежності суду (як органу 

судової влади) і суддів (носіїв судової влади), які є складовими поняття 

незалежності судової влади, проте ці категорії не є первинними засадами 

організації судової влади. 

Натомість Р. В. Бараннік категорії «незалежність» і «самостійність» 

визначив як ознаки судової влади, що дають можливість виокремити її серед 

інших складових влади. Самостійність, на думку науковця, зумовлена 

конституційним поділом влади, за якого кожен різновид влади самостійно 
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виконує покладені на нього функції. Вчений визначив два рівні незалежності – 

зовнішню (політична, соціально-економічна) і внутрішню (процесуальна та 

статутна). Крім того, Р. В. Бараннік виокремив принцип незалежності суддів як 

принцип правосуддя, зміст якого, на переконання вченого, полягає у прагненні 

держави забезпечити такі умови, за яких суд може мати реальну можливість 

діяти без будь-якого тиску або впливу на нього [6, с. 30–48]. 

Отже, дослідження наукових питань щодо незалежності суддів, які 

розроблялися в радянській правовій доктрині, тривають у вітчизняній 

юридичній науці. Разом із тим слід зауважити, що у радянській правовій науці 

основну увагу було зосереджено на визначенні правової природи поняття 

незалежності суддів, натомість у сучасний період науковці здебільшого 

обмежили предмет своїх досліджень питаннями гарантій такої незалежності 

[33, с. 122–125; 34, с. 19–31; 41, с. 15–17; 49, с. 11–20; 68; 69, с. 12–16; 85, с. 93–

96; 92, с. 19–22]. 

У цьому контексті слід нагадати про усталені розуміння. Так, поняття 

незалежності суддів майже у всіх наявних дослідженнях вжито у значенні 

відсутності будь-якого впливу при прийнятті суддями рішень у справі, а 

гарантіями його забезпечення визнається сукупність правових конструкцій, що 

виключають можливість такого впливу.  

Наведені підходи до розуміння незалежності суддів як основи розробки 

цього поняття над поняттями незалежності суду, судової влади підтримують і 

представники юридичної науки близького зарубіжжя.  

Зокрема, І. Л. Петрухін визначає два аспекти принципу незалежності 

судової влади: інституціональний і змістовний. Науковець вважає, що 

реалізація ідеї незалежності судової влади в інституціональному аспекті 

вимагає дотримання таких умов: 1) рецепції та запровадження на 

конституційному і законодавчому рівні ідеї розподілу влади; 2) формування 

самостійної системи судових органів поза структурами інших органів влади 

(що свідчить про організаційну самостійність); 3) самостійності в частині 

ресурсного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення; 4) відокремленої 
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компетенції, як предметної, так і територіальної. У змістовному аспекті ідея 

незалежності судової влади реалізується у правовому статусі носіїв судової 

влади – суддів. У такому розумінні незалежність суддів ототожнюється з 

неупередженістю, яка, у свою чергу, поділяється на суб’єктивну та об’єктивну 

[191, с. 511–514]. 

Ю. І. Стецовський акцентує, що зміст принципу незалежності суддів 

становлять механізми взаємодії суду з правоохоронним органами, взаємодії 

судів у межах системи [187, с. 38]. Більш загальною є дефініція, 

запропонована А. В. Цихоцьким, на думку якого, принцип незалежності є 

конституційним принципом організації та функціонування судової влади, що 

визначає місце та роль суду в сучасній державі [205]. Аналогічний підхід до 

з’ясування змісту принципу незалежності судової влади через інституційні та 

функціональні елементи статусу судової влади застосовано у працях 

О. Б. Абросімової [1]. 

У новітніх юридичних дослідженнях російських науковців зміст принципу 

незалежності судової влади обмежено поняттям незалежності суддів як носіїв 

судової влади. Зокрема, В. І. Анішина, Г. А. Гаджиєв, критикуючи декого із 

своїх колег, наголошують на неприпустимості визначення незалежності 

принципом організації судової влади, оскільки така позиція не відповідає 

конституційно-правовій конструкції, згідно з якою незалежністю наділені лише 

судді у розумінні їх незалежності від стороннього впливу. Крім того, вчені 

зазначають, що принцип незалежності значно вужчий за змістом, ніж принцип 

самостійності. На їхню думку, громадянське суспільство і правова держава 

потребують самостійної судової влади. Самостійність судової влади науковці 

вбачають у наявності правових інструментів впливу на владу, державу та 

суспільство, що дає змогу судовій владі впливати на процеси прогресивного 

розвитку суспільства, досягнення та збереження соціального миру і високого 

рівня життя громадян через застосування права [2]. Такий підхід обґрунтований 

державно-правовою дійсністю у конкретній державі, представниками 

юридичної науки якої є науковці, та опосередкований чинним законодавством 
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цієї держави, а також зумовлений його ідеологічною складовою. Наведене 

тлумачення понять «незалежність» і «самостійність» не відповідає концепції 

судової влади у демократичній правовій державі.  

Зважаючи на те, що викладені підходи ґрунтуються на нормативній 

складовій питань організації судової влади та особливостях практичної 

реалізації законодавчих положень, визначення змісту поняття незалежності 

судової влади зумовило зведення наукових досліджень до тлумачень чинного 

законодавства в частині незалежності суддів. Аналіз зазначених доктринальних 

підходів засвідчує, що нормативно-правове регулювання судової влади 

зумовлює відповідне функціонування судової влади у державі. А 

функціонування судової влади є показником істинної форми правління в 

державі, а не декларативної. Саме тому організація судової влади повинна 

відповідати функціям судової влади, а не навпаки. Наукова полеміка щодо 

розмежування понять «незалежність» і «самостійність» судової влади 

викликана дещо хибним підходом до наукового пізнання, оскільки більшість 

науковців, досліджуючи незалежність судової влади, виходять із визначення 

поняття незалежності (як відсутності впливу), а не із сутності судової влади в 

демократично-правовій державі, незалежність якої зумовлена незалежністю 

суду як форми її функціонування.  

Останнім часом у науці спостерігається тенденція повернення до основ 

дослідження сутності судової влади, зокрема вивчення моделей судових систем 

світу, європейських стандартів судової влади, концепцій судової влади, функцій 

судової влади, принципів її функціонування, організації та взаємодії з іншими 

інститутами влади, функціонування громадянського суспільства у демократичних 

правових державах. Таким чином, науковці повертаються до дослідження 

вихідних ідей теорії судової влади. Окремо на увагу заслуговують наукові праці 

В. Г. Гончаренка [39, с. 6–15], Ю. С. Шемшученка [209, с. 2–3], В. Д. Бринцева 

[11, с. 71–82], С. В. Прилуцького [127, с. 68–75], В. В. Городовенка [42, с. 20–24], 

М. Й. Вільгушинського [29, с. 322–328], О. Л. Польового [120], Л. М. Москвич 
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[102], М. А. Погорецького [119, c. 264–269] та інших, які у своїх роботах 

аналізують правову природу принципу незалежності судової влади. 

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що формування наукової ідеї 

незалежності суду зумовлено розвитком правової культури та правової науки у 

загальносвітовому контексті та здійснювалося поетапно. Основу обґрунтування 

сутності ідеї незалежності суду становлять наукові здобутки юридичної науки 

кожного із періодів її розвитку, а саме: а) філософські погляди античного 

періоду про суд як соціально-правовий інститут справедливого вирішення 

конфліктів; б) середньовічні політико-правові вчення про закон як 

справедливий регулятор суспільних відносин; в) європейські правові вчення 

про суспільний договір, поділ влади та виокремлення незалежної судової влади; 

г) здобутки юридичної науки новоісторичного періоду про систему судових 

органів, їх самостійність, обрання суддів народом і мирову юстицію; ґ) наукові 

праці про незалежність суддів радянського періоду; д) наукові дослідження 

сучасного періоду про поділ влади та взаємодію її складових, легітимність 

влади, незалежність судової влади, незалежність суддів.  

Варто наголосити, що в основу обґрунтування у науковій доктрині ідеї 

суверенної держави і демократичної форми правління було покладено 

верховенство прав людини та прагнення суспільства до свободи і 

справедливості (громадянська позиція), забезпечення яких повинна 

здійснювати незалежна судова влада. Доктринальні вчення про поділ влади 

обґрунтували, зокрема, засади організації судової влади у демократичній 

державі, які гарантують її функціонування незалежно від волі тих, хто 

здійснює державне управління. Тобто ідея незалежності суду була покладена в 

основу теорії поділу влади у демократичній формі правління та є вихідною 

засадою теорії поділу влади, а не похідною. На особливу увагу заслуговують 

доктринальні погляди стосовно інституту обрання суддів із народу, що 

гарантував їм незалежність як носіям судової влади.  

Однією із вад сучасної української правової доктрини з питань судової 

влади є те, що вітчизняні науковці, поділяючи традиції радянського права щодо 
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незалежності суддів, а також зважаючи на недосконалість національної 

правової системи урегулювання принципів організації судової влади, у своїх 

дослідженнях беруть за основу поняття незалежності суддів і гарантії їх 

правового статуту як вихідні категорії визначення засад організації судової 

влади. Проте, на наш погляд, незалежність суду є більш широким поняттям, 

зміст якого, в тому числі, передбачає незалежність суддів, при цьому вихідними 

для цієї засади є забезпечення права на справедливий суд, верховенство права, 

паритетність судової влади у взаємодії з іншими складовими влади та 

громадянським суспільством, а також її відповідальність перед суспільством. А 

тому, не применшуючи важливості здобутків наукового пізнання на кожному з 

етапів, слід зазначити, що особливість ідеї незалежності суду полягає в тому, 

що її сутність походить від об’єктивної сторони права людини на справедливий 

суд та правовідносин, які виникають під час забезпечення цього права 

державою. 

 

 

1.3. Поняття незалежності суду як засади організації судової влади 

 

Результати проведеного у попередніх підрозділах аналізу ґенези інституту 

незалежності суду на теренах України у кореляції з дослідженням 

доктринальних основ ідеї незалежності суду засвідчують, що останню було 

реалізовано на певних історичних етапах організації судової влади, а окремі її 

аспекти проаналізовано у правовій доктрині. Проте відсутність у науковій 

доктрині визначення поняття незалежності суду як засади організації судової 

влади зумовлює необхідність формулювання дефініції, яка відображатиме 

суттєві ознаки судової влади як інституту організації суспільних 

правовідносин. Разом із тим сучасні процеси державотворення в Україні у 

кореляції зі світовим тенденціями розвитку демократії та верховенства права 

засвідчують, що ідея незалежності суду набуває розвитку в утвердженні 

незалежної судової влади як складової державної влади у демократичній 
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правовій державі, що вимагає дослідження зазначеного питання більшою мірою 

в межах цієї моделі судової влади. 

Таким чином, справедливим буде зазначити, що незалежність суду є 

вихідною ідеєю організації судової влади, яка забезпечує її незалежне 

функціонування як складової державної влади. Отже, незалежність суду як 

засада організації судової влади є теоретико-правовою категорією судової 

влади, зміст якої потребує наукового обґрунтування з огляду на відсутність у 

науковій доктрині визначення наведеного поняття. 

З’ясуванню змісту незалежності суду як засади організації судової влади 

заважає складна поняттєво-синтаксична конструкція цього поняття, в основу 

якого покладено спеціально-юридичні, загальнотеоретичні та філософські 

поняття, зокрема: «суд», «судова влада», «незалежність», «засада», 

«організація».  

Слід окремо зауважити, що у правовій доктрині склалися різні підходи до 

розуміння понять «судова влада», «організація судової влади», «незалежність 

судової влади», що ускладнює визначення змісту похідного від них поняття 

незалежності суду як засади організації судової влади. 

Отже, для розуміння змісту досліджуваного поняття та формулювання його 

правового визначення (дефініції) слід розробити власний механізм наукових 

прийомів дослідження, а саме: 

– з’ясувати етимологію загальнотеоретичного поняття «незалежність», 

співвіднести його значення зі спеціально-юридичними поняттями «суддя», «суд», 

«судова влада» та сформулювати визначення поняття «незалежність суду»; 

– проаналізувати наявні в науковій доктрині визначення поняття «судова 

влада», «правова держава», «демократична держава», встановити сутнісні 

ознаки судової влади як складової державної влади; 

– сформулювати поняття «незалежність суду як засада організації судової 

влади», застосовуючи індукційні прийоми поєднання наведених понять. 
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Зважаючи на механізм наукових прийомів, вбачається за необхідне 

врахувати не лише юридичне значення цих понять, а й філософське, 

соціологічне тощо.  

У науковій довідковій літературі слово «незалежний» означає: 

– про людину, народ, державу тощо – який не залежить від кого/чого-н., не 

підкоряється комусь/чомусь, самостійний, вільний; про державу – суверенний, 

автокефальний, вільний; 

– який може/прагне діяти сам, без сторонньої допомоги/керівництва; 

властивий такій людині, самостійний, рішучий у поведінці [19, с. 1320, 1321]. 

Тобто незалежність – це властивість суб’єкта бути вільним від впливу  

у діях, рішеннях, думках та інших формах прояву індивідуальності, що 

визначає його становище серед інших суб’єктів та об’єктів реальності. 

Проте поняття «незалежність» у співвідношенні з поняттями «суд», 

«судова влада», «судді» виходить за межі абсолютної категорії і стосується 

лише соціальної природи суб’єктів зазначених інститутів, яка зумовлює їх 

існування та функціонування у постійному взаємозв’язку з іншими суб’єктами 

та об’єктами, а тому зміст поняття «незалежність» у теорії судової влади 

набуває специфічного значення.  

Так, людина, будучи соціальною істотою, постійно перебуває серед 

розмаїття предметів, процесів, властивостей та відносин, які незалежно від її 

свідомості впливають на неї. Вона стає залежною від усього, що її оточує, 

тобто від середовища, в якому існує. Крім того, людина як розумна істота 

свідомо прагне нових відчуттів, знань тощо, усвідомлено сприймає ту чи іншу 

інформацію, опрацьовує її та «виробляє продукт» розумової діяльності 

(мислення) або апріорі сприймає подану їй іншими суб’єктами інформацію як 

істину без додаткового аналізу та користується цією інформацією. Такі 

розумові здібності людини визначають рівень її розвитку. Тобто людина, 

перебуваючи в соціумі, залежна від: а) власної свідомості, оскільки не завжди 

може керувати нею; б) розумового потенціалу, який вона або розвиває, або 
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набуває; в) від середовища, в якому вона розвивається; г) від самої себе, своїх 

звичок, особливостей характеру тощо.  

Безпосередній зв’язок судової діяльності та свідомості людини 

підтверджується також тим, що суд – це, насамперед, діяльність, яку здійснює 

людина. Обґрунтовуючи соціальне походження суду як явища, науковці 

традиційно пов’язують суд із суддею і зазначають, що суддею може бути лише 

людина, а не, наприклад, комп’ютер. 

Так, на думку Л. М. Москвич, поняття «суд» має таке значення: «суд як вид 

діяльності є результатом виключно людської творчості та виникає на потребу 

суспільства для незалежного (стороннього) вирішення соціальних суперечок» 

[104, c. 73–81]. Отже, науковець, формуючи визначення цього поняття, 

оперувала такими ознаками суду як соціального явища: наявність конфлікту; 

потреба у незалежному його вирішенні; діяльність, пов’язана виключно з 

розумовими здібностями людини. Із наведеного вбачається, що суд є 

розумовою діяльністю людини, спрямованою на вирішення конфлікту.  

У питаннях функціонування судової влади думки науковців також почасти 

зводяться до аналізу особи судді, який здійснює суд, а не суду як явища, що 

набуває різних ознак залежно від форми його вираження. Йдеться про те, що 

суд як явище може здійснюватися: людиною (самосуд); колективом (осуд), 

представниками суспільства (мирові суди); державою (державні суди); 

присяжними або народними засідателями (спільно з державним судом); 

наддержавними інституціями (міжнародні суди) тощо. У кожній із цих форм 

суд здійснюється людиною, яка є суддею, але усіх їх поєднує вимога бути 

незалежним, яка походить від розуміння сутності суду як форми утвердження 

справедливості. Проте у кожній із форм суду незалежність суддів 

забезпечується різними гарантіями.  

Таким чином, незалежність суддів не слід вважати вихідним поняттям для 

визначення незалежності суду. Разом із тим, з огляду на той факт, що суб’єктом 

здійснення суду традиційно є людина, переважною ознакою незалежності судді 

є інтелектуальні здібності людини, яка здійснює судочинство, рівень її освіти і 
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середовище, в якому вона існує. Тобто суб’єктивний елемент змісту 

незалежності суду, безумовно, має важливе значення та охарактеризований 

інтелектуальним потенціалом людини, за рахунок якого відбувається 

вирішення конфлікту. Отже, зміст незалежності суддів полягає у незалежності 

суджень у результаті пізнання обставин конфлікту, з’ясування сутності 

правовідносин, встановлення ознак порушення права тощо. 

У цьому контексті слід звернути увагу, що розуміння змісту незалежності 

суддів як відсутності будь-якого впливу не забезпечує розкриття повноцінного 

змісту зазначеного поняття. Відсутність впливу не забезпечує основної ознаки 

суду –  утвердження справедливості, проте відсутність впливу сприяє людині у 

процесі інтелектуальної діяльності бути вільною у прийнятті рішення на 

свідомому рівні, хоча на рівні підсвідомому людина завжди залишається 

залежною від усього, що її оточує.  

Отже, однією із ознак незалежності суду як засади організації судової 

влади є незалежність суб’єктів судової влади, зміст якої втілено у їх правовому 

статусі. 

Наступним терміном, який потребує визначення, є поняття суду. Слід 

акцентувати, що суд як явище є багатогранним і багатоаспектним, а тому в 

правовій доктрині є різні підходи до визначення цього поняття, аналіз яких у 

кореляції із дефініцією поняття «незалежність» дасть змогу дійти істинного 

розуміння поняття незалежності суду. 

В юридичній літературі «суд» традиційно розглядають як орган державної 

влади, що здійснює правосуддя, стверджуючи у такий спосіб, що суд – це 

виключно інститут публічної влади, який походить від інституту держави [91, 

c. 686; 70Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 167]. 

Проте варто погодитися з думкою О. Л. Польового, який вважає, що 

інститут суду сформувався на ранніх етапах розвитку суспільства, задовго до 

появи держави [120]. 

Так, С. В. Прилуцький, досліджуючи соціальний феномен суду як 

цивілізаційну основу розвитку людства, справедливо вважає, що «суд – це 
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первинне соціальне явище, яке в умовах дикої, первородної боротьби «всіх 

проти всіх» вплинуло на консолідацію людей і формування тісних соціальних 

зв’язків, а з часом – і тісних союзів політичної влади» [128, с. 6–15]. Із 

викладеного вбачається, що науковець у визначення поняття «суд» вкладає 

об’єктивні ознаки буття людини в суспільстві, основою яких є вольове відчуття 

людиною своїх прав серед рівних їй людей, та права на судовий захист як 

похідного від соціальної справедливості. 

Таким чином, незалежність суду походить від права людини на 

справедливе співіснування в суспільстві та прагнення людини до визнання її 

прав іншими членами суспільства. Отже, зміст незалежності суду полягає у 

визнанні іншими прав людини незалежно від суспільної думки, ідеології 

держави тощо, тобто у верховенстві права людини. 

Наступною досліджуваною нами ознакою незалежності суду як засади 

організації судової влади є верховенство права людини, яке, в тому числі, 

забезпечується необмеженим правом на судовий захист своїх прав і похідних 

від нього прав: на доступ до правосуддя, на розумні строки, на доступність до 

правосуддя, на публічну інформацію тощо. 

Із розвитком державності як форми організації суспільства суд, будучи 

інститутом публічної влади, трансформується в судову владу як складову 

державної влади. Різні типи державного управління зумовили появу різних 

моделей судової влади, які, в тому числі, відрізняються функціями та засадами 

організації. Проте аналіз розвитку судочинства на теренах України та 

історіографії правової доктрини засвідчує, що незалежність судової влади 

безпосередньо пов’язана із демократичною формою правління, якій 

притаманний поділ державної влади на складові.  

Зважаючи на те, що суд як явище існував задовго до появи демократичних 

форм організації суспільства, а ідею незалежності судової влади було 

реалізовано у перших демократичних конституціях США та Франції, поняття 

«незалежність судової влади» слід вважати похідним від поняття «незалежність 

суду», основні ознаки якого було використано при обґрунтуванні необхідності 
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виокремлення судової влади як складової державної влади. Більше того, ознаки 

функціонування та організації незалежної судової влади в демократичній 

державі не заперечують існування соціальної складової суду як явища, що 

підтверджується участю громадянського суспільства в організації судової влади 

та здійсненні судочинства.  

Тобто ознакою незалежності суду як засади організації судової влади є 

участь громадянського суспільства в організації судової влади та здійсненні 

судочинства. 

Отже, можна стверджувати, що поняття «незалежність суду» увійшло до 

теоретико-правового поняття судової влади як складової державної влади. 

Наведене має прояв у його іманентних властивостях, а саме у поєднанні 

ознаки суверенітету та соціальної складової. Таким чином, слід дійти 

висновку, що теоретико-правова аргументація незалежності суду у теорії 

судової влади виникла на межі обґрунтування концепцій правової держави 

(ознака соціальної складової) та поділу влади як основи демократії (ознака 

незалежності).  

Переходячи до другого етапу, передбаченого нами в алгоритмі 

формулювання поняття незалежності суду як засади організації судової влади, 

слід звернутися до аналізу первинних категорій способів дослідження 

характерних властивостей судової влади як складової державної влади. Для 

реалізації зазначеного слід проаналізувати наявні загальнотеоретичні дефініції 

понять «судова влада», «правова держава», «демократична держава».  

Визначенню змісту поняття «судова влада» присвячено чимало наукових 

статей, матеріалів наукових конференцій, наукових і монографічних 

досліджень фахівців різних галузей права, в яких сформульовано авторські 

дефініції цього поняття, однак для розуміння поняття незалежності суду 

необхідно звернутися до тих підходів, які визначають загальні теоретико-

правові особливості його формування.  

Концепція судової влади як теоретико-правова основа розробки 

відповідних питань на галузевому рівні перебуває у полі зору дослідників 
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науки теорії держави і права. Проте наукових досліджень, проведених 

теоретиками, не так багато порівняно із кількістю тих, які здійснено фахівцями 

в галузі науки судоустрою. Так, інститут судової влади у працях вітчизняних 

науковців зазвичай не є основним предметом дослідження, а висновки про його 

зміст і правову природу пов’язані з дослідженням реалізації концепції поділу 

влади та правової держави як новітньої форми управління. 

Одним із перших у межах комплексного дослідження історико-

теоретичних проблем становлення і розвитку принципу поділу влади ознаки 

незалежності та самостійності напрямів влади в теорії поділу влади та 

специфіку судової влади у теорії єдності влади проаналізував професор 

В. В. Ладиченко. Спільною ознакою для двох підходів науковець визначив те, 

що ефективність влади зумовлена взаємозалежністю та взаємодією напрямів 

влади [88]. Аналіз висновків, сформульованих науковцем у межах зазначеного 

дослідження, доводить, що однією із ознак судової влади як складової 

державної влади є «компетенційна» незалежність судової влади.  

Теоретичні аспекти розвитку ідей про владний характер судової діяльності, 

її відокремленості від інших владних інститутів держави проаналізовано 

В. С. Смородинським [183]. Інші аспекти судової влади, зокрема питання 

нормативності актів судової влади, досліджували професор С. В. Шевчук [208] 

і Г. О. Христова, яка здійснила теоретико-правовий аналіз юридичної природи 

актів КСУ [202, с. 190–226]. Теоретико-правові проблеми співвідношення 

законності та справедливості у судочинстві викладено у науковій праці 

В. В. Самохвалова [177].  

Слід зазначити, що проведені наукові дослідження стосуються окремих 

ознак судової влади як складової державної влади, проте не розкривають її 

сутнісних ознак як теоретико-правової категорії. 

Аналіз наявних теоретико-правових дефініцій поняття «судова влада» 

свідчить, що її розуміння зведено до визначення змісту в контексті 

трискладової теорії поділу державної влади. Разом із тим слід розуміти, що  

не в кожній державно-правовій практиці застосовується наведений підхід щодо 
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поділу державної влади. Більше того, він притаманний лише правовій, 

демократичній формі організації суспільства.  

Саме ця підстава сьогодні є аргументом для конструктивної критики і 

тривалих дискусій серед теоретиків права. Досить обґрунтовано свою точку 

зору наводить М. С. Булкат, яка зазначає, що «поняття влади як загального 

явища (із розумінням її «усередненого» призначення усією світовою 

спільнотою – від суспільства із демократично-правовими цінностями, т.з. 

цивілізованого, до суспільства з іншими ціннісними орієнтирами) почасти  

по-різному корелюється із розумінням державної влади у кожній відокремленій 

суспільній формації світу, сукупність яких є вельми неоднорідною. Крім того, 

їх співвідношення може змінюватися під впливом багатьох факторів розвитку 

світової спільноти та конкретного суспільства і його держави. Зазначені явища, 

у свою чергу, здійснюють перманентний вплив на судову владу як державно-

правове явище кожної держави» [14, c. 110–111].  

Застосовуючи наведений підхід і результати аналізу теоретико-правових 

основ формування поняття судової влади з урахуванням природи первинних 

категорій стосовно досліджуваного предмета (загальні поняття влади, 

державної влади), науковець запропонувала такі дефініції: 

– судова влада як складова загального явища влади – забезпечення 

регулювання суспільних відносин з приводу встановлення справедливості, 

відповідно до «усередненого» розуміння різних правових цінностей та 

орієнтирів як його складових; 

– судова влада як складова державної влади із демократично-правовими 

цінностями – забезпечення регулювання суспільних відносин з приводу 

встановлення справедливості у конкретному суспільстві, окресленому 

геополітичними межами, за допомогою сформованих державних механізмів, 

відповідно до визначених у ньому конкретизованих, аутентичних 

демократично-правових цінностей та орієнтирів [14, с. 118–119]. 

Такий підхід до розуміння сутності судової влади дає підстави вважати, що 

фундаментальною, невід’ємною ознакою судової влади є справедливість як 
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зміст її діяльності в тому морально-етичному розумінні, яке «надано» йому 

конкретним суспільством. Підтверджує такий висновок і те, що сьогодні майже 

у всіх державах світу в той чи інший спосіб закріплено вимогу про 

справедливий суд [215]. Однак варто враховувати, що зміст поняття 

«справедливий суд» у кожній державі також має свою специфіку, пов’язану з 

об’єктивною соціальною дійсністю, яка не завжди відображена у формі права. 

Крім того, теоретико-правова характеристика судової влади як явища свідчить 

про загальну властивість – впливати на правовідносини в суспільстві, що 

зумовлює незалежність інституту судової влади.  

Таким чином, загальними ознаками незалежності суду як засади організації 

судової влади є справедливість, зміст якої має свої особливості, характерні для 

конкретного суспільства в певних його геополітичних межах, та її властивість 

забезпечувати вплив на правовідносини у державі. Тобто незалежно від 

державного устрою функціонування судової влади характеризується впливом 

на правовідносини в державі.  

Мається на увазі, що не у всіх політико-правових системах світу судова 

влада є незалежною, відділеною від інших складових влади, проте 

обов’язковою вимогою до неї є справедливість. Традиційно ознака 

незалежності судової влади притаманна державам із усталеними демократично-

правовими цінностями і традиціями. 

У науковій літературі запропоновано широке розуміння поняття правової 

держави як теоретичної і практичної моделі управління суспільством, за якої 

реалізація владних повноважень у процесі виконання законодавчої, виконавчої 

та судової функцій здійснюється на засадах пріоритету прав, свобод і законних 

інтересів особи та верховенства права [13, с. 25]. 

Верховенство права ґрунтується на утвердженні таких цінностей як 

функціонування держави на засадах визнання та поваги до невідчужуваних 

прав і свобод людини, їх захисту від свавілля владних інституцій, насамперед за 

допомогою незалежного і неупередженого правосуддя, дотримання принципу 

юридичної рівності громадян [67]. 
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Разом із тим слід враховувати, що демократичній формі державного 

правління притаманні такі принципи: народного суверенітету; політичної 

свободи і рівності громадян; виборності; підзвітності та підконтрольності; 

відкритості; поділу влади; багатоманітності (плюралізму); ухвалення рішень 

більшістю з урахуванням прав меншості. Змістом принципу поділу влади є 

вимога функціонального поділу повноважень суб’єктів публічної влади, 

визначення предметної сфери функціонування кожного, а також необхідність 

передбачення механізмів взаємного контролю (за аналогією до системи 

стримувань і противаг) без порушення при цьому гарантій самостійності 

відповідних органів публічної влади. 

Так, нормативне закріплення принципу незалежності судової влади у 

правовій державі бере початок від демократичних конституційних актів, 

прийнятих у США та Франції, а згодом і в інших демократичних державах. На 

прикладі державотворчих процесів цих країн можна визначити етапи 

становлення інституту судової влади у правових державах, що були нерозривно 

пов’язані з такими подіями: наділення людини правами та свободами на 

підставі скасування рабства; прийняття загальноправових актів, якими людина, 

її права і свободи визнавалися найвищою цінністю; встановлення принципів 

правосуддя; конституційне встановлення поділу влади. 

Таким чином, природу судової влади у правовій державі зумовлено 

визначенням у законодавстві її виняткових повноважень приймати рішення про 

обмеження свободи та волі людини (принципи правосуддя) з урахуванням 

певних обставин, спричинених посяганням цієї людини на суспільні інтереси 

(які у державній формі організації суспільства визнаються вищими за інтереси 

людини) на засадах справедливості. Реалізацію такого підходу спрямовано на 

досягнення справедливого регулювання відносин у суспільстві. 

Отже, ознакою незалежності суду як засади організації судової влади у 

правовій державі є її функціонування в межах системи права, основою якої є 

верховенство права людини.  
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Зважаючи на зазначене, поняття «суд» у дефініції «незалежність суду» є 

ширшим, ніж його розуміння як органу судової влади, і передбачає 

комплексне розуміння суду в аспекті однієї із функцій організації суспільних 

відносин у державі, право здійснювати яку держава отримала від 

громадянського суспільства в результаті суспільного договору. Тому держава 

«зобов’язана» гарантувати громадянам незалежність суду як делеговану їй 

суспільством функцію. У такому випадку довіра громадян до суду є критерієм 

легітимності судової влади. Відтак, ознаками незалежності суду як засади 

організації судової влади в демократично-правовій державі є її підзвітність і 

легітимність. 

Незалежність суду як засада організації судової влади у демократичній 

державі зумовлена функціонуванням судової влади в аспекті реалізації поділу 

влади. 

У вітчизняній науці є декілька підходів до розуміння сутності державної 

влади в аспекті реалізації поділу влади. 

Зокрема, професор В. В. Ладиченко, аналізуючи правову природу єдності 

державної влади, запропонував таку дефініцію поділу влади: «поділ влади як 

одна із засад здійснення державної влади передбачає розширення кола 

реальних носіїв влади, розмежування повноважень, створення системи, в якій 

кожний орган здійснює державні повноваження з певних питань, і лише вся 

система у своїй єдності реалізовує державну владу в цілому» [87, с. 62–66]. 

Згідно з таким підходом відсутня ознака суверенності суб’єктів державної 

влади у реалізації державних цілей.  

За логікою автора, принцип поділу влади зумовлює такі ознаки державної 

влади: 1) системність; 2) коло суб’єктів влади; 3) самостійність (розмежування 

повноважень); 4) єдність у реалізації влади (кожний окремо виконує 

повноваження на забезпечення реалізації влади в цілому). 

Отже, розмежування повноважень з окремих питань між суб’єктами 

державної влади є ознакою самостійності кожного із них, проте не передбачає 

їх незалежності, оскільки державна влада здійснюється у цілому, в результаті 
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виконання кожним суб’єктом самостійних повноважень. Реалізація такого 

підходу до визначення сутності державної влади виключає автономне 

(незалежне) регулювання суспільних відносин окремим різновидом влади.  

Інший підхід до сутності поділу державної влади у контексті судової влади 

запропоновано М. Й. Вільгушинським, який, досліджуючи взаємодію суб’єктів 

влади, запропонував дефініцію судової влади як законної можливості  

і здатності окремого виду державної влади, представленої судами, впливати на 

поведінку фізичних і юридичних осіб у формі правосуддя [28, с. 30]. Тобто 

науковець обґрунтовує ознаку незалежності судової влади, зумовлену 

автономним регулюванням суспільних відносин.  

Схожий підхід пропонує і В. В. Городовенко, на думку якого, судова влада є 

напрямом державної влади, що набуває ознак незалежності під час здійснення 

правосуддя і виконання інших процесуальних функцій. Дійсну незалежність 

судова влада отримує, виконуючи особливі функції, тобто взаємодіючи з іншими 

різновидами влади через систему стримувань і противаг [45, с. 45]. 

Таким чином, ознакою незалежності суду як засади організації судової влади 

в демократичній державі є виключна компетенція судової влади та єдність 

державної влади, яка обмежує незалежність судової влади єдиними цілями 

державної влади та необхідністю взаємодії судової влади з іншими складовими 

державної влади задля досягнення спільних цілей демократичної держави. 

Обмеженість незалежності судової влади функціонуванням інших 

складових влади та єдності державної влади зумовила появу ідеї самостійності 

судової влади в демократичній державі.  

Так, у комплексному монографічному дослідженні за редакцією професора 

І. Є. Марочкіна судову владу визначено як специфічний різновид єдиної 

державної влади, що виникає в результаті застосування принципу поділу влади; 

наділений ознаками незалежності та самостійності; має належні владі атрибути і 

чітко визначену компетенцію, реалізується конституційними органами (судами) в 

межах закону та спеціальних процедур; феномен судової влади можна з’ясувати 

через зміст її функцій [193, с. 16–17]. Наведене визначення корелюється з 
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дефініціями судової влади, викладеними в інших монографічних дослідженнях 

[46; 108; 191; 178; 210; 194]. 

У цих працях застосовано схожі підходи до розуміння ознак судової влади. 

Незалежність судової влади визначено двома рівнями – зовнішнім і внутрішнім. 

Зовнішній рівень має прояв у політичній та соціально-економічній 

незалежності, характеризується відсутністю будь-якого впливу політичних 

партій, громадських рухів та їх лідерів на судову владу, а також особливим 

порядком фінансування судів, матеріальним і побутовим забезпеченням суддів 

та їх соціальним захистом. Внутрішній виявляється через процедуру здійснення 

судової влади; статутні гарантії суддів; побудову судової системи і 

характеризується захищеністю від будь-якого втручання та створенням умов, 

що забезпечують справді незалежний розгляд справ по суті [112]. Такий підхід 

викладено у наукових працях представників юридичної науки близького 

зарубіжжя [204; 207]. 

Отже, визначення незалежності судової влади зводиться науковцями до 

розуміння її особливого статусу в системі поділу влади, що зумовлює заборону 

будь-якого впливу на неї з огляду на важливий характер функцій судової влади. 

Такий підхід вбачається негативістським, оскільки його дефініція заснована на 

забороні, та нормативістським, адже визначення досліджуваного поняття 

корелюється з нормативними дефініціями судової влади, наведеними у 

національному законодавстві.  

З таким підходом до розуміння незалежності судової влади важко 

погодитися, навіть з урахуванням того, що цей підхід неодноразово було 

висвітлено у наукових працях. Судова влада, виконуючи функції публічного 

інституту, є частиною державної влади, незважаючи на її функціональну 

незалежність. Зазначене зумовлює її ознаку – забезпечувати реалізацію 

ідеології держави, притаманну їй як державному інституту, який 

безпосередньо впливає на суспільні процеси в державі. Відтак, політична 

незалежність має умовний характер. З іншого боку, мінімізація політичного 

впливу дійсно є необхідною умовою балансу між ідеологією та матеріальним 
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правом, де на ваги суддівського рішення може бути покладено інтереси 

людини, суспільний або державний інтерес. У таких ситуаціях важливу роль 

відіграє не лише об’єктивна соціальна дійсність, а й політична та економічна 

ситуація в державі, що безпосередньо залежить від функціонування інших 

складових державної влади. Таким чином, організація судової влади вимагає 

реалізації механізмів самоврядності та самостійного адміністрування, що 

зменшують політичний та економічний вплив на судову владу іншими 

суб’єктами державної влади. Отже, ознакою незалежності суду як засади 

організації судової влади є самоврядування та адміністрування.  

Варто зауважити, що у правовій доктрині близького зарубіжжя також 

немає єдиного підходу до характеристики судової влади в аспекті поділу влади, 

крім того, іноді висловлюються думки, які заперечують незалежність судової 

влади.  

Зокрема, аналізуючи правовий статус судової влади в системі державної 

влади, В. І. Анішина та Г. А. Гаджиєв заперечують ознаку незалежності судової 

влади як притаманну суддям. Науковці обґрунтовують самостійність судової 

влади через «інституційну» і «компетенційну» характеристики, зазначаючи, що 

судова влада повинна бути наділена не лише виключною компетенцією, а й 

мати самостійний ресурсний, правовий та атрибутивний потенціал, який дасть 

їй змогу взаємодіяти з іншими інститутами державної влади у громадянському 

суспільстві на паритетних засадах [2]. 

Вбачається, що відсутність єдиного підходу до розуміння поняття судової 

влади, як у вітчизняній науці, так і серед науковців близького зарубіжжя, 

насамперед пов’язана з тим, що результати цих досліджень сформовано на 

підставі аналізу моделей судової влади у країнах, які перебувають на етапі 

переходу до правової демократичної держави, де незалежна судова влада поки 

ще не утвердилася. 

Підсумовуючи викладене, слід наголосити, що правова природа судової 

влади в демократичній державі насамперед зумовлена змістом поділу 

державної влади як основної засади організації влади у демократичній 
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державі. Залежно від конституційно-правового змісту, покладеного в основу 

організації державної влади у демократичній державі, її суб’єкти набувають 

ознак незалежності або самостійності. Основу відповідних дефініцій 

становлять співвідношення «компетенційності» та «суверенності», типових 

для влади. 

Самостійність як характерна ознака судової влади притаманна державам 

перехідної демократії, де поєднано принципи єдності (у розумінні реалізації 

державної влади в цілому) і поділу влади (на окремі її елементи) в організації 

державної влади. 

Незалежність як характерна ознака судової влади властива державам з 

усталеними демократичними традиціями організації державної влади, типовою 

для яких є суверенність реалізації виключної компетенції кожним елементом 

влади. Такий висновок корелюється зі слушною думкою, висловленою 

професором В. Г. Гончаренком: у демократичній державі поділяється не сама 

влада, а функції її здійснення [38, с. 20–29]. 

Таким чином, «незалежність судової влади» та «самостійність судової 

влади» у демократичних державах є конституційно-правовими статусами 

судової влади в аспекті організації державної влади, обґрунтованої 

«компетенційністю» та «суверенністю» як характерними ознаками її поділу. 

Проаналізувавши властивості судової влади у правовій державі, а також 

характерні ознаки судової влади в організації державної влади демократичної 

держави, вважаємо за доцільне запропонувати дефініцію незалежності судової 

влади у демократично-правовій державі як вищій формі розвитку демократії.  

Отже, незалежність судової влади в демократично-правовій державі – це 

конституційно-правовий статус організації та функціонування судової влади, 

відповідно до якого судову владу наділено виключними повноваженнями, у 

тому числі: приймати рішення про обмеження прав і свобод людини і 

громадянина у разі вчинення нею (ним) суспільно небезпечного діяння; 

здійснювати захист прав і свобод людини і громадянина від свавілля держави; 

вирішувати суспільно-правові конфлікти, реалізацію яких спрямовано на 
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досягнення справедливого регулювання суспільних відносин як однієї із 

функцій державної влади. 

Так, за наведеними результатами аналізу окремих складових поняття 

незалежності судової влади у демократично-правовій державі та зі змісту цієї 

дефініції можна сформулювати основні аспекти зазначеної моделі судової 

влади. До них слід віднести: 

– забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність у 

кримінально-правовому провадженні; 

– забезпечення верховенства права і захист прав та свобод людини і 

громадянина від свавілля держави; 

– законне вирішення суспільно-правових конфліктів;  

– справедливе регулювання суспільних відносин у державі. 

Варто зазначити, що ці ознаки судової влади відображають сутність її 

організації та функціонування у демократично-правовій державі.  

Ознака – філософська категорія, яка втілює один із моментів виявлення 

сутності предмета, пов’язана з його якістю. Кожен окремий предмет має багато 

ознак, єдність яких становить його якість [198]. 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, слід зазначити, що 

основними ознаками незалежності суду як засади організації судової влади є: 

– незалежність суб’єктів судової влади, зміст якої виражається у їх 

правовому статусі; 

– верховенство права людини, яке, в тому числі, забезпечується 

необмеженим правом на судовий захист своїх прав і похідних від нього прав: на 

доступ до правосуддя, на розумні строки розгляду справ, на доступність до 

правосуддя, на публічну інформацію тощо; 

– справедливість, зміст якої має свої особливості, характерні для 

конкретного суспільства у відповідних геополітичних межах; 

– здійснення впливу на правовідносини у державі; 

– функціонування в межах системи права, що ґрунтується на принципі 

верховенства права (характерна для судової влади у правовій державі); 
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– підзвітність і легітимність (характерна для судової влади у 

демократично-правовій державі); 

– виключна компетенція судової влади та єдність державної влади, яка 

обмежує незалежність судової влади єдиними цілями державної влади; 

– взаємодія судової влади з іншими складовими державної влади (судова 

влада демократичної держави); 

– самоврядування та самостійність адміністрування. 

Для формулювання дефініції «незалежність суду як засада організації 

судової влади» необхідно визначити поняття одного з її складових елементів –

організації судової влади. Наведене поняття має як правовий характер (оскільки 

формою її закріплення є система спеціальних нормативно-правових актів), так і 

теоретичний, оскільки поняття «організація» як предмет теоретико-правового 

обґрунтування належить до основ теорії менеджменту. 

Термін «організація» (англ. organization) походить від давньогрецького 

слова «органон», яке означає знаряддя або інструмент. За критерієм часу в 

розвитку теорії організації науковці виокремлюють декілька типів теорій: 

1) класичну (ієрархічну) теорію організації; 2) неокласичну (поведінкову) 

теорію організації; 3) сучасну (ситуаційну) теорію організації. За змістом 

сучасної теорії організація є відкритою системою, яка постійно взаємодіє із 

зовнішнім середовищем, до якого вона має пристосуватися. Сучасна теорія 

організації спрямована на вивчення механізмів адаптації організації до свого 

середовища [31, с. 12]. 

Дослідження судової влади в аспекті нормативно-правового механізму її 

організації та взаємозв’язку з теоретичними засадами цієї організації 

відкриває можливість пізнання взаємодії загальнотеоретичних засад 

організації (як теоретичної категорії) та засад судової влади (як теоретико-

правової категорії). 

Таким чином, організація судової влади – це формування судової влади в 

системі державної влади та порядок побудови системи та структури її 

органів, що зумовлений делегованими їй функціями та повноваженнями і має 
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адаптивну ознаку до середовища, в якому функціонує та взаємодіє. Зазначене 

підтверджується тим, що організація судової влади і системи органів судової 

влади у кожній державі є специфічною та адаптованою під систему 

правовідносин і політико-правовий устрій у кожній конкретній державі. В 

сучасних правових системах демократичних держав організація судової влади 

повинна бути адаптована до умов утвердження верховенства права та 

демократичних засад організації державного правління. 

Визначення незалежності суду засадою, а не принципом, зумовлено 

різницею у розумінні зазначених понять. Серед плюралізму визначень понять 

«принципу» варто погодитися з позицією О. П. Кучинської, відповідно до 

якої принцип визначається як певна основоположна ідея, але ідея, яка 

знайшла своє нормативне закріплення в конкретних нормах, так і виводиться 

із сукупності норм [86, с. 119–122]. Зокрема, поняття «засада» слід розуміти 

як основу чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь [55]. 

Тобто засада є науковою ідеєю, яка знайшла своє теоретичне обґрунтування, 

проте не інтегрована в норму права. Аналіз історіографії правової доктрини з 

питань незалежності суду засвідчив, що у правових системах більшості 

держав інтегровано принципи незалежності суддів та незалежності судової 

влади. Проте їх зміст не забезпечує комплексного розуміння організації та 

функціонування судової влади в сучасних умовах. Оскільки дія принципу 

незалежності суддів охоплює лише окремі аспекти організації судової влади, 

а її наукове обґрунтування засновано на ознаках незалежності правового 

статусу судді. В свою чергу, принцип незалежності судової влади 

поширюється на її правовідносини з іншими складовими влади, наукове 

пізнання якої основане на принципі поділу влади. А сутність ідеї 

незалежності суду як засади походить від об’єктивної сторони права людини 

на справедливий суд і правовідносин, які виникають під час забезпечення 

цього права державою, тому її зміст охоплює, в тому числі, ознаки 

незалежності судової влади як складової державної влади та незалежності 
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суддів, а невизначеність у нормах права зумовлює її обґрунтування поки що 

на рівні ідеї.  

Таким чином, незалежність суду як засада організації судової влади – це 

основоположна ідея формування і реалізації судової влади з метою 

забезпечення кожному права на справедливий суд через дотримання 

верховенства права та утвердження відповідальності судової влади перед 

суспільством. 

Основними ознаками незалежності суду як засади організації судової 

влади, які визначають її зміст є: а) суспільне визнання людини найвищою 

соціальною цінністю; б) утвердження в правовій системі права на 

справедливий суд; в) функціонування судової влади, як складової державної 

влади та її взаємодія з іншими видами влади; г) участь представників 

громадянського суспільства в організації та здійсненні судової влади, що 

забезпечує її легітимність; ґ) здійснення правосуддя на підставі верховенства 

права; д) конституційно-правове регулювання засад організації та 

функціонування судової влади, яке забезпечує реалізацію права на 

справедливий суд, легітимність її здійснення та відповідальність перед 

суспільством. 

На підставі визначених ознак незалежності суду як засади організації 

судової влади вбачається, що її реалізація у нормативно-правовому 

регулюванні повинна здійснюватися на зовнішньому (конституційно-правове 

регулювання основ конституційного ладу, судової влади та її взаємодії з 

іншими складовими влади та громадянським суспільством) і внутрішньому 

(нормативно-правове регулювання основ судоустрою і статусу суддів) рівнях. 
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Висновки до розділу 1 

 

Отже, результати проведеного наукового аналізу дають підстави для таких 

висновків: 

1. Доведено, що суспільними процесами, які відображають розвиток 

інституту незалежності суду, є: а) еволюція правової свідомості людини та 

суспільства (досягненням якої є визнання людини найвищою соціальною 

цінністю); б) довіра до суду (судді) як цивілізованої форми вирішення 

конфліктів; в) суспільне делегування функції судочинства державі; г) участь 

народу у здійсненні судочинства та обранні суддів; ґ) розвиток громадянського 

суспільства. Обґрунтовано, що державотворчими процесами, які сприяли 

становленню інституту незалежності суду, є: а) реалізація у правовій системі 

принципу верховенства права; б) утвердження демократичних засад організації 

державної влади та механізмів взаємодії усіх її складових; в) конституційне 

регулювання засад організації судової влади, які забезпечують право на 

справедливий суд; г) законодавче визначення засад судоустрою і правового 

статусу суддів, дотримання яких забезпечує легітимність судової влади; 

ґ) правові механізми взаємодії судової влади та громадянського суспільства.  

2. Встановлено, що в окремі історичні періоди інститут незалежності 

суду нівелювався низьким рівнем правової свідомості суспільства, в тому числі 

й суддів; відсутністю системи писаного права; утвердженням кріпосного права 

та феодалізму; правовою системою періоду абсолютизму, тоталітаризму та 

інших авторитарних форм державного правління. При цьому визначено ряд 

негативних аспектів, які дискредитують інститут незалежності суду на 

сучасному етапі розвитку української державності, серед яких: а) невиконання 

судових рішень; б) корупційні явища; в) низький рівень відповідальності 

суддів; г) неналежна якість законодавчого регулювання; ґ) низький рівень 

правової освіченості громадян і суддів; д) негативні висловлювання 

представників державної влади на адресу судової влади; е) прояви неповаги та 

радикальні дії громадських активістів стосовно суддів. 



 
 

77 

3. Доведено, рівень розвитку правової свідомості суспільства, 

утвердження правової системи на основі верховенства права та здійснення 

демократичних засад державного правління зумовили утвердження інституту 

незалежності суду в правовій демократичній державі. Досвід сучасних 

суспільно-правових умов української державності засвідчує, що інститут 

незалежності суду є умовою існування демократії та забезпечення права на 

справедливий суд. Рівень довіри громадян до суду є індикатором утвердження 

інституту незалежності суду в конкретних геополітичних межах.  

4. Аргументовано, що формування наукової концепції незалежності суду 

зумовлено поетапним розвитком правової культури та правової науки у 

загальносвітовому контексті. Серед наукових здобутків юридичної науки варто 

виокремити ті, які становлять основу обґрунтування сутності ідеї незалежності 

суду. Зокрема: а) філософські погляди античного періоду про суд як соціально-

правовий інститут справедливого вирішення конфліктів; б) середньовічні 

політико-правові вчення про закон як справедливий регулятор суспільних 

відносин; в) європейські правові вчення про суспільний договір, поділ влади та 

виокремлення незалежної судової влади; г) здобутки юридичної науки 

новоісторичного періоду про систему судових органів, їх самостійність, 

обрання суддів народом і мирову юстицію; ґ) наукові праці про незалежність 

суддів радянського періоду; д) наукові дослідження сучасного періоду про 

поділ влади та взаємодію її складових, легітимність влади, незалежність судової 

влади, незалежність суддів. Не применшуючи важливості здобутків наукового 

пізнання на кожному з етапів, слід зазначити, що особливість ідеї незалежності 

суду полягає в тому, що її сутність походить від об’єктивної сторони права 

людини на справедливий суд і правовідносин, які виникають під час 

забезпечення цього права державою. 

5. Незалежність суду як засада організації судової влади – це 

основоположна ідея формування і реалізації судової влади з метою 

забезпечення кожному права на справедливий суд через дотримання 

верховенства права та утвердження відповідальності судової влади перед 
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суспільством. Основними ознаками незалежності суду як засади організації 

судової влади, які визначають її зміст, є: а) суспільне визнання людини 

найвищою соціальною цінністю; б) утвердження в правовій системі права на 

справедливий суд; в) функціонування судової влади як складової державної 

влади та її взаємодія з іншими видами влади; г) участь громадянського 

суспільства в організації та здійсненні судової влади, що забезпечує її 

легітимність; ґ) здійснення правосуддя на засадах верховенства права; 

д) конституційно-правове регулювання засад організації судової влади, яке 

забезпечує реалізацію права на справедливий суд, легітимність її реалізації та 

відповідальність перед суспільством. 

6. На підставі визначених ознак незалежності суду як засади організації 

судової влади вбачається, що її реалізація у нормативно-правовому 

регулюванні повинна здійснюватися на зовнішньому (конституційно-правове 

регулювання основ конституційного ладу, судової влади та її взаємодії з 

іншими складовими влади та громадянським суспільством) і внутрішньому 

(нормативно-правове регулювання основ судоустрою і статусу суддів) рівнях.  
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РОЗДІЛ 2 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДУ 

ЯК ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 

 

2.1. Загальні міжнародно-правові стандарти незалежності суду як 

засади організації судової влади  

 

Процес становлення міжнародно-правових стандартів з питань судової 

влади та незалежності суду як засади організації судової влади зокрема 

безпосередньо пов’язаний з утвердженням і розвитком загальносвітових 

стандартів прав та свобод людини і громадянина.  

Першим світовим міжнародно-правовим актом визнання людської гідності, 

свободи, рівних і невід’ємних прав людини стала Загальна декларація прав 

людини (Декларація), прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.  

У Преамбулі Декларації акцентовано, що в її положеннях визначено 

пріоритети для всіх держав-членів ООН і народів, які перебувають під їх 

юрисдикцією, сприяти утвердженню державності та врегулюванню суспільного 

порядку з огляду на основні права й свободи людини і громадянина. 

Проголошені у тексті Декларації права та свободи можна умовно поділити на 

чотири групи: 1) природні права і свободи індивіда (статті 3–11); 2) права і 

свободи індивіда в громадянському і політичному суспільстві (статті 12–17); 

3) духовні, культурні та релігійні свободи (статті 18–21); 4) соціальні, 

економічні та культурні права (статті 22–27) [59].  

Серед основних прав, проголошених у Декларації, визначено і право на 

судовий захист, гармонізоване з іншими правами та свободами. Так, згідно зі 

ст. 8 Декларації кожна людина в разі порушення основних прав, наданих їй 

конституцією або законом, має право на ефективне поновлення у правах 

компетентними національними судами.  

Крім того, право людини на життя, свободу та особисту недоторканність, 

заборона рабства, тортур, рівність усіх перед законом та інші права і свободи, 
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визначені у Декларації, корелюються з положеннями, що ніхто не може зазнавати: 

а) безпідставного арешту, затримання, вигнання; б) безпідставного втручання в 

його особисте життя, таємницю його кореспонденції (статті 9, 12). Тобто 

встановлено заборону втручання інших членів суспільства і держави в особисте 

життя людини, порушення недоторканності житла, обмеження волі людини. Втім, 

за виняткових обставин таке обмеження прав і свобод допускається. 

Зокрема, у ст. 10 Декларації наголошено, що: «кожна людина, для 

визначення її прав та обов’язків, а також для встановлення обґрунтованості 

пред’явленого їй кримінального обвинувачення, на основі повної рівності має 

право на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх 

вимог справедливості, незалежним і безстороннім судом». Крім того, ст. 11 

передбачено, що людина, обвинувачена в злочині, не вважається винною, доки 

її вину не буде встановлено у законному порядку шляхом прилюдного судового 

розгляду.  

Таким чином, відповідно до положень Декларації національні суди, з однієї 

сторони, виступають суб’єктом захисту прав людини, виконуючи функцію 

поновлення у правах, а з іншої – гарантом прав людини, який не лише захищає 

права, а й наділений функцією обґрунтовано надавати дозвіл на їх обмеження, 

якщо діяння людини становлять небезпеку для інших членів суспільства або 

загрожують інтересам держави, що свідчить про важливу роль суду в питаннях 

захисту прав і свобод людини, утвердженні правопорядку в державі та 

справедливості у суспільстві. Тобто виходячи з об’єктивної сторони змісту 

проголошених прав і свобод людини, найкращою формою їх захисту як 

об’єктивної істини життєдіяльності людини в суспільстві визнано суд – 

інституцію, яка на підставі сукупності знань про право, об’єктивно оцінюючи 

обставини його реалізації, зможе встановити істинний його зміст, незалежно від 

впливу інших суб’єктів та обставин.  

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що визнання цивілізованими 

державами світу проголошених у Декларації прав і свобод та їх гармонізація з 

правом на судовий захист свідчать про трансформацію суду як інституту 
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вирішення конфліктів в інститут захисту прав людини і громадянина, якому 

притаманні ознаки незалежності, безсторонності, публічності та 

компетентності.  

Таким чином, право людини на незалежний суд виникає на підставі 

об’єктивного існування природних прав людини та з появою державної форми 

організації суспільства трансформується в громадянське, політичне право на 

судовий захист. 

Зважаючи на те, що Декларацію було ухвалено після Другої світової війни, 

а її роль полягала в «першоглобальному» утвердженні прав і свобод, 

притаманних кожній людині, її норми набули обов’язкового характеру для 

виконання з прийняттям Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права та Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права  

та двох факультативних протоколів до нього [97; 98]. Ці документи розвинули 

основні положення Декларації, а за формою реалізації набули ознак 

міжнародно-правових зобов’язань для держав-членів ООН. 

У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права деталізовано 

зміст прав і свобод людини і громадянина, утверджених у Декларації, а також 

розвинуто деякі положення. Зокрема, зазначеним міжнародно-правовим 

документом передбачено право на перегляд рішень вищою судовою інстанцією. 

Таким чином, право на незалежний суд забезпечується інстанційною 

організацією системи судових органів, що є міжнародно-правовим стандартом 

незалежності суду як засади організації судової влади.  

Наступні міжнародно-правові документи ООН із питань судочинства 

спрямовані на стандартизацію механізмів реалізації та захисту прав людини, 

визначених у попередніх документах. 

Так, Основні принципи незалежності судових органів (Основні принципи), 

схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада і 

13 грудня 1985 р. відповідно, покликані забезпечити зміцнення незалежності 

судових органів шляхом встановлення стандартів їх організації та 

функціонування [113]. 
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Звернемо увагу на визначені у цьому міжнародно-правовому документі 

принципи незалежності судових органів, які в сукупності зумовлюють зміст 

незалежності суду як засади організації судової влади та є міжнародно-

правовими стандартами реалізації зазначеної засади: 

1. Незалежність судових органів гарантується державою і встановлюється 

в конституції або законах. Органи державної влади зобов’язані дотримуватися 

та поважати її незалежність. Аналіз змісту наведеного положення засвідчує, що 

нормативно-правове регулювання порядку організації судових органів має бути 

врегульовано на конституційному або законодавчому рівні. Вважається, що 

перевага надається конституційним положенням, оскільки ними визначено 

обов’язок інших суб’єктів державної влади поважати незалежність судових 

органів, чого реально можна досягти відповідним нормативно-правовим 

регулюванням повноважень і взаємовідносин суб’єктів влади.  

2. Судові органи здійснюють розгляд справ об’єктивно, на підставі закону 

та фактів, що забезпечується забороною втручання, впливу чи тиску зі сторони 

будь-кого. Принцип незалежності судових органів дає судовим органам право і 

вимагає від них забезпечення справедливого ведення судового розгляду та 

дотримання прав сторін. Отже, незалежність суду забезпечується об’єктивним 

функціонуванням судових органів, що досягається забороною впливу, яка має 

бути гарантована законодавчими механізмами відповідальності за порушення 

заборони. Зміст незалежності суду вбачається у забезпеченні справедливості та 

дотриманні прав сторін. Тобто міжнародно-правовим стандартом незалежності 

суду як засади організації судової влади є законодавчі механізми, що 

встановлюють заборону впливу на судові органи та передбачають 

відповідальність за втручання. Зміст незалежності суду визначається 

нормативно-правовим регулюванням процедур розгляду справ, які 

забезпечують справедливість і дотримання прав людини.  

3.  Судові органи наділені компетенцією стосовно всіх питань судового 

характеру і мають виняткове право вирішувати, чи належить передана їм 

справа до їхньої встановленої законом компетенції. Наведене положення 
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розкриває компетенційний зміст незалежності суду, що зумовлює зовнішній 

рівень незалежності суду як засади організації судової влади в аспекті 

організації державної влади та передбачає встановлення на законодавчому рівні 

компетенції судових органів, яка визначає їх повноважність. Проте зі змісту 

цього положення, зокрема в частині виключної компетенції, вбачається, що всі 

питання повинні вирішуватися лише у державних судових органах. Таким 

чином, судову владу обмежено до однієї форми – державної, що, безумовно, 

не відповідає демократичним цінностям. Питання компетенції судових органів 

є результатом консенсусу суспільства і держави, зважаючи на соціальну 

природу судової влади. Саме тому в конституційному акті повинно бути 

визначено, які питання належать до компетенції державного суду, а які 

залишаються на вирішення суспільного суду, наприклад, мирового. Таке 

розуміння походження компетенції судових органів забезпечує легітимність 

судової влади у демократичній державі. Отже, зрозуміло, що міжнародно-

правовим стандартом незалежності суду як засади організації судової влади є 

встановлення на законодавчому рівні компетенції судових органів як 

обов’язкової умови легітимності судової влади та повноважності суду. 

4. Кожна людина має право на судовий розгляд у звичайних судах або 

трибуналах, які застосовують встановлені юридичні процедури. Не повинні 

утворюватися трибунали з метою підміни компетенції звичайних судів або 

судових органів. Таким чином, міжнародно-правовим стандартом незалежності 

суду як засади організації судової влади є заборона створювати особливі суди.  

Держава забезпечує судові органи відповідними засобами, необхідними 

для їх функціонування. Зміст зазначеного положення передбачає незалежність 

судових органів від необхідності дбати про власне фінансування, оскільки це 

не корелюється з місією суду в державі. Зрештою, міжнародно-правовим 

стандартом незалежності суду як засади організації судової влади є 

фінансування судових органів за рахунок коштів державного бюджету. Проте 

саме цей стандарт на практиці має найпотужніші важелі впливу на здійснення 

судовими органами власних функцій.  
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Крім того, в Основних принципах наведено стандарти правового статусу 

суддів, які умовно можливо поділити на три групи: 

1. Принципи, що стосуються прав і свобод суддів та їх обов’язків, а саме:  

– члени судових органів, як й інші громадяни, користуються свободою 

слова, віросповідання, асоціацій та зборів у спосіб, який забезпечує повагу до 

посади і зберігає неупередженість і незалежність судових органів; 

– судді можуть вільно організовувати асоціації суддів чи інші організації та 

вступати до них, але лише з метою захисту своїх інтересів, удосконалення 

професійної підготовки і збереження своєї судової незалежності; 

– судді зобов’язані зберігати професійну таємницю; 

– судді мають право на імунітет від судового переслідування за фінансову 

шкоду, спричинену в результаті хибних дій чи упущень при виконанні ними 

своїх суддівських функцій.  

2. Принципи щодо вимог до посади, методів добору суддів, терміну 

служби, кар’єрного зростання, покарання, усунення та звільнення з посади: 

– судді повинні мати високі моральні якості, здібності та відповідну 

кваліфікацію в галузі права; 

– метод добору суддів має гарантувати неможливість призначення суддів  

з неправомірних мотивів і виключати дискримінаційні вимоги; 

– гарантований термін повноважень; 

– підвищення за посадою на підставі об’єктивних факторів. 

3. Принцип відповідальності суддів: 

– усі процедури покарання, усунення і звільнення з посади мають 

визначатися відповідно до встановлених правил судової поведінки; 

– процедури притягнення до відповідальності, усунення з посади, 

звільнення повинні бути предметом об’єктивного, справедливого розгляду з 

наданням судді права на оскарження. 

Відтак, міжнародно-правовим стандартом незалежності суду як засади 

організації судової влади є особливий правовий статус суддів як суб’єктів, які 

безпосередньо працюють у судових органах, що передбачає особливі вимоги до 
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кандидата на посаду судді, термін повноважень, порядок зайняття посади, 

права, обов’язки та відповідальність. Зміст незалежності суду передбачає 

самостійний розгляд і прийняття судом рішень з усіх підсудних йому питань 

(ознака, притаманна суду як органу влади), що забезпечується незалежністю 

суддів через особливі вимоги до їх правового статусу як членів судового 

органу, які безпосередньо приймають рішення у справах та чиї права і свободи 

обмежені їх діяльністю. 

Отже, аналіз положень Основних принципів засвідчує, що зміст 

незалежності суду виражається у нормативно-правовому регулюванні 

функціонування та організації судової влади на засадах об’єктивності, 

справедливості та дотримання прав сторін. 

Згідно з положеннями зазначеного документа міжнародно-правовими 

стандартами незалежності суду як засади організації судової влади є: 

– конституційні або законодавчі механізми забезпечення незалежності 

судових органів, у тому числі визначення виключної компетенції судових 

органів; 

– законодавчі механізми, які встановлюють заборону впливу на судові 

органи та передбачають відповідальність за втручання; 

– заборона створювати особливі суди поза межами судової системи;  

– фінансування судових органів за рахунок коштів державного бюджету; 

– незалежність процедури добору суддів; 

– відповідальність суддів; 

– високі вимоги до кандидата на посаду судді; 

– права на асоціацію та самостійний захист незалежності. 

Перш ніж перейти до аналізу інших міжнародно-правових актів, слід 

зауважити, що викладена у попередньому документі деталізація положень з 

питань правового статусу суддів та їх незалежності пріоритетним напрямом 

міжнародно-правової діяльності визначила розвиток системи міжнародно-

правових стандартів незалежності суддів як центрального інституту 

забезпечення незалежності судової влади.  
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Положення Основних принципів утвердилися в юридичній думці світової 

суддівської спільноти після обговорення їх на Першій світовій конференції з 

незалежності правосуддя (Монреаль, 1983 р.), за результатами якої було 

напрацьовано текст Монреальської універсальної декларації про незалежність 

правосуддя (Монреальська декларація), який ООН рекомендувало взяти до 

уваги.  

У положеннях зазначеного документа принципи незалежності судових 

органів набули розвитку в аспекті відносин суду з органами виконавчої влади. За 

змістом Монреальської декларації: 1) виконавчі органи не повинні контролювати 

судові органи через адміністрування судів; 2) виконавчі органи не мають 

повноважень припиняти або призупиняти діяльність судів; 3) виконавчі органи 

повинні утримуватися від будь-яких дій або бездіяльності, які випереджають 

рішення суду або заважають правильному виконанню судового рішення; 

4) жоден нормативний акт законодавчої чи виконавчої влади не може бути 

спробою зворотнім порядком змінити конкретні рішення суду, а також змінити 

склад суду з метою впливу на прийняття рішень цим судом [103]. Окрім 

наведеного, у тексті міститься декілька нових положень, наприклад, 

застереження щодо керівника суду (голови суду), який здійснює управління 

судом у межах адміністративних питань; повна відповідальність за 

адміністративну діяльність судів, у тому числі нагляд і контроль за персоналом 

повинні здійснювати судді, або певний орган, більшість в якому становлять 

судді; право суддів колективно здійснювати захист незалежності (суддівське 

самоврядування), а також встановлено критерії невідповідності суддів займаній 

посаді.  

Таким чином, у документі утверджено міжнародно-правові стандарти 

незалежності судових органів від виконавчих у питаннях адміністрування та 

управління. Крім того, визначено статус судових рішень у системі нормативних 

актів, а також межі здійснення управління головою суду та акцентовано 

переважну роль суддів у здійсненні функції контролю за роботою суду. Отже, 

міжнародним стандартом незалежності суду як засади організації судової влади є: 
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– незалежність від виконавчої влади з питань управління та 

адміністрування; 

– обов’язковий характер судових рішень, які є актами реалізації судової 

влади і не можуть бути скасовані нормативно-правовими актами законодавчої 

чи виконавчої влади; 

– суддівське самоврядування як основна форма адміністрування в суді та 

захисту незалежності суддів; 

– у складі органу з додатковими функціями судової влади більшість 

повинні становити судді; 

– обмежена компетенція голови суду.   

Аналіз наведених положень дає підстави для висновку, що характерними 

особливостями Монреальської декларації та Основних принципів є те, що їх 

положення визначають міжнародно-правові стандарти незалежності суддів як 

один із елементів забезпечення реалізації права людини і громадянина на 

незалежний суд у державі. Безсумнівно, встановлення єдиних стандартів 

правового статусу суддів, які є безпосередніми суб’єктами здійснення 

судочинства, – обов’язкова умова гарантування загальновизнаних прав і 

свобод. Однак забезпечення суспільного правопорядку та справедливості у 

державі є результатом діяльності як кожного судді окремо, так судової влади в 

цілому. Отже, зосередження міжнародних стандартів виключно на правовому 

статусі судді як одному із суб’єктів судової влади не охоплює всіх аспектів 

незалежності суду, в тому числі з питань організації судової влади.  

Слід зазначити, що окремі елементи незалежності суду як засади 

організації судової влади викладено у положеннях, що стосуються формування 

суддівського корпусу. Проте метод заняття суддівської посади як складова 

організації судової влади не стандартизований. Це пояснюється насамперед 

наявністю різних систем заповнення суддівських посад, формування 

суддівського корпусу, що відрізняються у державах-членах ООН і зумовлені 

особливостями державного устрою, культурними та правовими традиціями 

відповідних держав. Тому на початковому етапі світового співробітництва 
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стандартизація положень про організацію судової влади могла зашкодити 

досягненню консенсусу з концептуальних питань, якими, зокрема, були 

утвердження рівних прав і свобод людини та засад здійснення судочинства. 

Наприклад, у деяких країнах проводиться конкурсний відбір, в інших є 

спеціалізовані навчальні заклади для підготовки суддів, а в деяких ці методи 

застосовуються одночасно. В окремих країнах суддів обирає народ або 

парламент, або призначає спеціальний орган влади, а в деяких – уряд [72]. 

Відтак, зазначене питання потребує більш детального дослідження та 

обговорення відповідних позитивних і негативних аспектів.  

Отже, утвердження світових стандартів правового статусу судді на той 

момент було обґрунтовано мінімумом забезпечення дієвого захисту прав 

людини в державі. 

Відсутність світових стандартів організації судової влади також 

пояснюється тим, що у зазначений період не у всіх державах-членах ООН на 

законодавчому рівні було закріплено інститут судової влади, а деяким країнам 

цей інститут взагалі був невідомим. Тому напрацювати спільне розуміння щодо 

особливостей функціонування та організації судової влади було неможливо, а 

тим більше дійти згоди стосовно їх загального визначення. Наведене також 

пояснює зміст термінології, яка використовується у документах: «суд», «судові 

органи», «судді» та «відсутність судової влади».  

Важливу роль в утвердженні стандартів незалежності як засади організації 

судової влади відіграють висновки Першої експертної комісії Міжнародної 

Асоціації Суддів (МАС) [21].  

Судова влада має певні особливості, а саме: здійснюється від імені народу 

(в деяких країнах від імені монарха); виконує функції вирішення спору між 

особами, громадянином і публічною владою, а також функцію судового 

контролю за відповідністю національного законодавства; держава несе 

відповідальність за помилки суддів при здійсненні судочинства; судова влада 

потрапляє під загрозу політичного тиску, внаслідок чого набуває 

«підпорядкованого статусу»; відсутність необхідних матеріальних і кадрових 
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ресурсів може поставити під загрозу незалежність суду, – все це у сукупності 

знижує рівень довіри громадян до судової влади. Зважаючи на викладене, 

Першою експертною комісією МАС було напрацьовано та рекомендовано ООН 

такі стандарти незалежності суду як засади організації судової влади: 

– судова влада повністю незалежна від виконавчої та законодавчої, що 

забезпечується їх взаємодією та самоврядністю судової влади з питань її 

організації (тобто вирішальною роллю у доборі, призначенні, службовому 

просуванні чи дисциплінарному покаранні суддів і працівників апарату, а 

також у визначенні матеріальних потреб судової влади); 

– підзвітність судової влади народу (спосіб і механізми не стандартизовано, 

проте зазначено, що етичні кодекси поведінки підвищують довіру громадян до 

суду), а також відкритість для громадськості судоустрійних процедур;  

– складанню бюджету, що забезпечує функціонування судів, має передувати 

консультація з органами судової влади, щоб законодавець при розподіленні 

фондів бюджету знав і враховував потреби судів. Фінансування судів повинно 

здійснюватися в повному обсязі, навіть якщо держава переживає економічну 

кризу, судова система повинна фінансуватися в максимальному обсязі; 

– використання фондів, передбачених для функціонування судів, має 

відбуватися під контролем суддівського корпусу; 

– незалежність судді не повинна зазнавати загроз, ні фактичних, ні в очах 

громадськості, через проблеми, що стосуються його посади чи ієрархічного 

становища; 

– адміністрування та організація судової системи мають забезпечувати 

незалежність кожного судді за допомогою чіткого законодавчого врегулювання 

відносин між окремими суддями, суддею і головою суду, а також суддею та 

іншими суб’єктами судової влади. Голова суду обов’язково повинен бути 

суддею і має обиратися із числа суддів суду, в якому працює; організація 

роботи судів повинна здійснюватися головою суду шляхом консультацій із 

колективом та враховувати інтереси колективу; 
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– організація роботи кожного окремого суду має бути орієнтована на 

споживачів судових послуг, однак продуктивність роботи суддів не може бути 

визначена як параметр формування бюджету суду;   

– кількість суддів і персоналу суду має бути встановлено законом чи 

певним статутним документом, складеним з урахуванням думки судової влади 

(суддів), і базуватися на єдиному критерії; 

– судді, виконуючи свою функцію, мають бути повністю незалежними від 

прямого чи непрямого впливу не тільки з боку державної влади, а й з боку 

сторін, від усіх форм упередженості та виглядати такими в очах суспільства; 

– питання призначення суддів або відмови у призначенні їх на посаду має 

контролюватися органом судової влади та не може прийматися політичним 

органом одноосібно. Призначення суддів може здійснюватися безпосередньо за 

порадами суддів або за їх участю в незалежному органі, а власне призначення 

може належати до компетенції урядових органів, що зобов’язані надавати 

пояснення у разі неврахування рекомендацій суддівського корпусу. Просування 

по службі та звільнення мають здійснюватися лише незалежним органом, 

більшість у якому становлять судді; 

– у законодавстві варто визначити критерії вимог до кандидата на посаду 

судді (базовими є: вища юридична освіта, вік, стаж роботи, компетентність тощо); 

– оцінювання роботи працюючих суддів повинно здійснюватися судовою 

владою прозоро, на підставі чітко встановлених законом процедур. Оцінка роботи 

суддів не може стосуватися суті рішень у справах, кількості скасованих справ, а 

лише поведінки, сумлінності та ефективності виконання суддівських функцій. 

Оцінка роботи судів може здійснюватися законодавчою та виконавчою владою, 

але судді повинні встановлювати правила та принципи її проведення;  

– судді не несуть персональної відповідальності за свої рішення, якщо вони є 

результатом помилки у праві чи у факті, окрім випадків грубої недбалості, 

негідної поведінки або умисного затягування розгляду справи, а тому позов про 

компенсацію на користь постраждалих повинен бути спрямований проти держави; 
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– судді відповідальні перед суспільством, тому поведінка судді у 

приватному житті є важливою, оскільки може підірвати довіру до нього, відтак 

законом щодо судді може бути встановлено певні обмеження (зокрема стосовно 

членства у політичних партіях); 

– нагляд за поведінкою суддів має здійснюватися їх колегами, або з метою 

уникнення корпоративізму – органом, до складу якого входять судді (більшість 

від загального складу) та інші особи; 

– судді повинні мати методи захисту від злобних, несправедливих випадів, 

що принижують їх честь і гідність, проте це не стосується критики їх рішень, яка 

визнається нормальною. Але хто саме має здійснювати цей захист (суддівські 

асоціації чи судді самостійно) та в який спосіб – не стандартизовано; 

– суддям має виплачуватися компенсація у разі, якщо вони постраждали 

внаслідок злочину або терористичного акта;  

– судді повинні мати доступ до нової інформації у формі електронних і 

письмових ресурсів, а також шляхом участі/проведення лекцій, семінарів, 

тренінгів і міжнародних зустрічей з метою обміну досвідом і навчання, 

організованих судовою владою; 

– судді повинні отримувати матеріальну винагороду, співрозмірну з 

доходами представників інших складових влади. 

Отже, міжнародно-правові стандарти незалежності суду як засади 

організації судової влади, викладені у висновках МАС, є системою положень, 

що визначають порядок організації судової влади та, на думку МАС, 

забезпечують незалежність суду в державі.  

Окремі положення висновків МАС було утверджено та розвинуто в інших 

міжнародно-правових документах світового рівня.  

Так, МАС (Тайвань, 1999 р.) було ухвалено Загальну (Універсальну) 

хартію судді, у положеннях якої визначено зміст незалежності суддів, 

зазначено, що судді в своїй роботі повинні забезпечувати право кожного на 

чесний і справедливий розгляд справи в суді, саме тому незалежність суддів є 

важливою умовою для неупередженого здійснення судочинства. Незалежність 
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суддів забезпечується законом шляхом створення та подальшого захисту 

незалежності судової влади від інших складових державної влади (статті 1, 2) 

[58]. Незалежність судової влади є гарантією забезпечення незалежності суддів.  

Крім того, у Загальній хартії стандартизовано метод обрання суддів, а саме 

зазначено, що у разі, якщо обрання на посаду судді не відбувається іншим 

шляхом згідно зі встановленою та усталеною традицією, то таке обрання має 

здійснювати незалежний орган, до складу якого увійшла достатня кількість 

представників судової влади. 

У свою чергу, Юридичною асоціацією країн азійського та тихоокеанського 

регіону (LAWASIA) було прийнято Пекінські тези щодо принципів незалежності 

суддів, у положеннях яких, окрім стандартів, передбачених іншими світовими 

актами, встановлено, що інші інститути влади повинні поважати цілі та функції 

судової влади. Крім того, зазначено, що ієрархічна структура судоустрою має 

відповідати принципу незалежності суддів, а також встановлено стандарт 

формування суддівського корпусу для певних країн, зокрема передбачено, що: «в 

деяких країнах призначення суддів здійснюється після консультації з Комісією з 

питань суддівської служби, тобто органу, покликаного забезпечити обрання 

належних кандидатів. У країнах, де є такий чи подібний орган, до його складу 

мають входити представники вищих судових ланок і незалежні юристи для того, 

щоб забезпечити обрання незалежних, компетентних та неупереджених суддів. За 

відсутності такого органу процедура призначення суддів має бути чітко 

визначена, а інформація про неї повідомлена широкому загалу» [114]. 

Стандарти етичної поведінки суддів як гарантії незалежності суду та 

механізму підвищення рівня довіри громадськості встановлено у Бангалорських 

принципах поведінки суддів [5]. Так, першим показником етичної поведінки 

визначено незалежність судових органів як передумову забезпечення 

правопорядку та основну гарантію справедливого вирішення справ у суді. 

Суддя, в свою чергу, обстоює та втілює у життя принцип незалежності судових 

органів у його індивідуальному та колективному аспектах. Тобто встановлено, 

що суспільство сприймає незалежність кожного окремого судді як незалежність 
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суду в державі, а це ще раз підтверджує, що незалежність суддів є лише 

складовою незалежності судової влади як підзвітної народу влади. 

Таким чином, правові акти, розроблені ООН, акти МАС, Юридичної асоціації 

країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA), є загальносвітовими 

документами, положення яких на міжнародному рівні утвердили інститут 

незалежності судової влади як міжнародно-правовий стандарт забезпечення 

справедливого правосуддя у державі, а незалежність суддів – як обов’язкову 

вимогу реалізації справедливого судочинства. Крім того, було стандартизовано 

окремі аспекти організації судової влади, які ґрунтуються на засаді незалежності 

суду. Незалежність як засада організації судової влади згідно зі світовими 

стандартами передбачає: а) незалежність від законодавчої і виконавчої влади, яка 

забезпечується у спосіб самоврядування судової влади та завдяки механізмам їх 

взаємодії; б) підконтрольність і підзвітність народові, механізми яких 

не стандартизовано, але вони мають бути спрямовані на забезпечення довіри 

громадян до судової влади. Крім того, стверджується, що незалежність судової 

влади досягається шляхом забезпечення незалежності суду та суддів. 

Незалежність як засада організації судової системи охоплює стандарти критеріїв і 

процедур добору суддів, їх кар’єрного зростання, притягнення до відповідальності 

та/чи звільнення, оцінювання роботи судів і суддів, адміністрування та 

організацію роботи судів. Також встановлено світові стандарти правового статусу 

суддів і гарантії їх незалежності.  

Отже, слід зробити висновок, що в основу міжнародно-правових норм із 

питань функціонування та організації судової влади покладено ідею 

незалежності суду, що підтверджується змістом міжнародно-правових 

стандартів організації судової влади.   

Загальносвітові стандарти незалежності суду мають важливе значення для 

теоретико-правового осмислення правової природи судової влади, оскільки їх 

зміст сформований на підставі аналізу нормативно-правового регулювання 

правового статусу судової влади та досвіду її функціонування у понад 25 країнах 

світу. Національна судова система будь-якої держави є унікальною, оскільки її 
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формування пов’язано з певними історичними умовами, соціально-економічним 

та політико-правовим розвитком конкретного суспільства і держави у цілому. 

Відтак, особливості судових систем світу зумовлені характерним для конкретної 

держави політико-правовим устроєм, культурними та правовими традиціями, 

суспільно-правовою ментальністю і варіативністю розуміння сутності судової 

влади у державі. Проте досягнення згоди представників різних держав світу з 

питань окремих стандартів організації судової влади і незалежності суду як 

основної засади організації та функціонування судової влади свідчить про те, що 

судова влада як феномен, інститут держави наділена основними ознаками, які 

формують її зміст у будь-якій судовій системі світу. Зокрема, до таких ознак 

належить незалежність суду як засада організації судової влади, визнана 

загальносвітовим, об’єктивним критерієм судової влади.  

Варто зауважити, що у міжнародно-правовому регулюванні немає 

загальносвітового документа, який би встановлював єдині стандарти 

організації судової влади, що визначали б систему загальноприйнятих 

принципів і засад такої організації. Незалежність суду є однією із засад 

організації судової влади, визнаною на світовому рівні. Для формулювання в 

перспективі загальносвітових стандартів організації судової влади важливо 

провести консультацію не з представниками окремих держав світу, а з 

представниками наддержавних інституцій, які на Конвенційному рівні 

встановлюють єдину правову систему, спільну для групи держав, що увійшли 

до таких міжнародних об’єднань і взяли зобов’язання гармонізувати власні 

національно-правові системи з єдиною наддержавною системою права. Такі 

об’єднання зазвичай характеризуються спільними політичними, правовими та 

культурними традиціями і цінностями, економічними, міжнародними та 

гуманітарними інтересами, єдиним розумінням змісту прав і свобод людини у 

державі.  

У світі створено різні регіональні організації, серед яких: Африканський 

Союз (АС) (African Union (AU); Асоціація держав Південно-Східної Азії 

(АДПСА) (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); Карибське 
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співтовариство (КАРІКОМ) (Caribbean Community (CARICOM); Система 

центральноамериканської інтеграції (СЦАІ) (Central American Integration 

System (SICA); Рада співробітництва арабських держав Перської затоки 

(РСАДПЗ) (Cooperation Councilforthe Arab States of the Gulf (CCASG); 

Євразійський економічний Союз (ЄАЕС) (Eurasian Economic Union (EEU); 

Південноазіатська Асоціація регіонального співробітництва (СААРК) (South 

Asian Association for Regional Cooperation (SAARC); Ліга арабських держав 

«Арабський Союз» (Arab Leagueinto an «ArabUnion»); Форум тихоокеанських 

островів «Тихоокеанський Союз» (Pacific Islands Forumin to the «Pacific 

Union»); Митний союз Білорусі, Казахстану і Росії «Євразійський союз» 

(Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russiain to the «Eurasian Union») та 

інші [99], міжнародно-правова діяльність яких має певний вплив на 

здійснення судочинства в державах-учасницях.  

Проте єдиною наднаціональною інституцією, яка діє на основі 

конституціоналізованих договорів, має сталу систему органів, виняткову 

компетенцію приймати директиви та укладати міжнародні договори, є 

Європейський Союз (ЄС), який на рівні із федеративними об’єднаннями, 

такими як Сполучені Штати Америки, формує власну систему демократично-

правових стандартів, у тому числі з питань організації судової влади [214, 

с. 273–299]. 

Зважаючи на те, що стандарти організації та функціонування судової 

влади, утверджені ЄС, порівняно зі стандартами американської системи права є 

новими, мають обов’язковий характер для врахування та утвердження у 

законодавстві держав, які вже увійшли до ЄС, а також для тих, які лише 

планують увійти до ЄС або перебувають у процесі, вбачається за необхідне 

проаналізувати європейську систему правових стандартів організації судової 

влади в аспекті незалежності суду як її засади. 
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2.2. Європейські міжнародно-правові стандарти незалежності суду як 

засади організації судової влади 

 

Проведений науковий аналіз чинних міжнародних стандартів щодо 

незалежності суду як засади організації судової влади засвідчив наявність 

певних основ, які становлять підґрунтя для реалізації відповідних положень у 

різних державах. 

Разом із тим процес гармонізації світових стандартів із національним 

законодавством держав завжди є більш ефективним, коли такі стандарти 

встановлюються у міжнародно-правових актах на регіональному рівні.  

Це пов’язано з тим, що геополітичним параметрам держав кожного регіону 

властиві певні однорідні характеристики, зумовлені правовими традиціями, 

історичними особливостями становлення судових органів, культури та 

ментальності. Проте варто зазначити, що в глобальному розумінні природа 

суду, як правило, є подібною для всіх держав світу. 

Так, з утворенням регіональної міжурядової організації – Ради Європи – 

можна стверджувати про початок утвердження європейського рівня стандартів 

у сфері судової влади, судоустрою, статусу суддів для держав зі спільними 

правовими традиціями та цінностями. 

Зважаючи на те, що в європейському просторі, окрім Ради Європи, в якій 

об’єднано 47 європейських держав, функціонує ще одна міжнародна 

організація – ЄС, до складу якого увійшли деякі держави-члени Ради Європи, 

загальними для Європейського континенту все ж таки залишаються стандарти, 

утверджені в документах Ради Європи. Викладене підтверджується також тим, 

що одним із критеріїв вступу до ЄС є дотримання встановлених Радою Європи 

стандартів судочинства та організації судової влади.  

Таким чином, загальноєвропейськими є стандарти, визначені у документах, 

ухвалених Радою Європи. Наведене зумовлює можливість виокремлення в 

системі європейських міжнародно-правових стандартів у сфері організації 

судової влади двох груп: 
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– принципи та норми організації судової влади, закріплені в документах, 

ухвалених у межах діяльності Ради Європи; 

– правові стандарти організації судової влади ЄС. 

Перш ніж почати аналіз змісту документів, необхідно визначити 

етимологію поняття «стандарт».   

Як вбачається із наукової довідкової літератури, стандарт (англ. standard) – 

це ознаки певного явища, встановлені компетентним органом, звичаєм або за 

загальною згодою як модель чи приклад [107, с. 372]. 

Зважаючи на спосіб напрацювання і прийняття документів Радою Європи, 

сферу їх дії та обов’язковий характер для врахування національними 

державами, такі міжнародні документи є міжнародно-правовими стандартами, 

оскільки їх положення, затверджені уповноваженим органом, встановлюють 

правила і принципи загального значення з метою типового урегулювання 

певних інститутів, зокрема питань організації та функціонування судової влади. 

Особливість міжнародно-правових стандартів пов’язана також із тим, що 

вони розроблені на основі консенсусу представників держав, а головна їх 

мета – забезпечення дотримання та ефективного захисту прав людини.  

Аналіз європейських правових стандартів організації судової влади 

свідчить про їх похідний характер від права людини на справедливий суд, 

утвердженого в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. (Конвенція), що є одним із концептуальних документів європейського 

рівня поряд із Декларацією.  

Положення Конвенції, які визначають основоположні права людини, за 

своєю суттю є загальноєвропейськими стандартами прав людини та механізмів 

їх забезпечення державами-членами Ради Європи. 

Так, згідно зі ст. 6 Конвенції право на справедливий суд передбачає, що: 

«кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, 

який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або 

засвідчить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального 
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обвинувачення» [71]. Зміст права на справедливий суд охоплює обов’язкові 

умови здійснення судочинства, які забезпечують реалізацію зазначеного права, 

серед яких незалежність та безсторонність суду. Незалежність і безсторонність 

можна співвіднести як інституціональну (суд як інститут вирішення конфліктів, 

як орган судової влади) та функціональну (стосується суддів, які безпосередньо 

здійснюють судочинство) ознаки суду. 

Джерелом тлумачення і визначення змісту положень Конвенції є практика 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У рішеннях у кожній конкретній 

справі ЄСПЛ роз’яснює норми Конвенції не ситуативно, а з позиції суспільних 

проблем, які становлять загальний інтерес, напрацьовуючи стандарти захисту 

прав людини. Крім того, як засвідчив проведений нами науковий аналіз, 

правові позиції ЄСПЛ є сталими, про що свідчать посилання у них на раніше 

прийняті рішення. 

Разом із тим, за своїм змістом рішення ЄСПЛ є об’єктивним дослідженням 

правовідносин між конкретною особою і державою, що виникають під час 

виконання останньою своїх функцій у межах правовідносин стосовно 

дотримання фундаментальних прав людини. З огляду на те, що положення 

Конвенції закріплюють фундаментальні права людини і принципи права, зміст 

яких не деталізовано, ЄСПЛ, розглядаючи конкретну заяву, здійснює аналіз 

змісту та обсягу права людини як окремого явища, вдаючись до аналізу його 

природи і концептуальної суті.  

Питання незалежності суду як обов’язкової умови забезпечення права на 

справедливий суд неодноразово було проаналізовано ЄСПЛ в аспекті 

порушення п. 1 ст. 6 Конвенції. Слід звернути увагу, що в рішеннях ЄСПЛ 

право на незалежний та неупереджений суд зазвичай розглядається в комплексі, 

оскільки Конвенцією встановлено певний зв’язок гарантій, що забезпечують їх 

реалізацію («Фіндлей проти Сполученого Королівства» (Findlay v. the United 

Kingdom, § 73) [170]. 

Зокрема, як свідчать результати наукового аналізу, в основі рішень у 

справах «Вітфілд та інші проти Сполученого Королівства» (Whitfield and Others 
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v. the United Kingdom) [158]; «Клейн та інші проти Нідерландів» (Kleyn and 

Others v. the Netherlands, § 193) [161]; «Фіндлей проти Сполученого 

Королівства» (Findlay v. the United Kingdom, § 68) [170]; «Брудніцька та інші 

проти Польщі» (Brudnicka and Others v. Poland, § 41) [156]; «Олександр Волков 

проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine, § 103) [165], перевіряючи доводи 

заявників, які стверджували, що їхню справу не було розглянуто незалежним і 

безстороннім судом, ЄСПЛ досліджував дотримання вимоги незалежності суду 

в аспекті механізмів призначення суддів на посаду, звільнення з посади і 

кар’єрного зростання суддів. Таким чином, ЄСПЛ зміст незалежності суду 

вбачає у нормативно-правовому регулюванні питань правового статусу суддів, 

що безпосередньо забезпечує їх незалежне функціонування. Тобто незалежність 

суду передбачено змістом норм, які встановлюють правовий статус суддів.  

В окремих рішеннях ЄСПЛ тлумачить засаду «незалежність суду» в 

аспекті незалежності від інших органів влади – законодавчої та виконавчої (у 

рішенні у справі «Бомартен проти Франції» (Beaumartin v. France) [155], а також 

від сторін (у рішенні у справі «Срамек проти Австрії» (Sramek v. Austria) [169]. 

У зазначених рішеннях ЄСПЛ встановив, чи було наділено національний суд у 

контексті конкретної справи ознакою «зовнішньої незалежності» від інших 

органів влади, та дійшов висновку, що незалежний суд у розумінні положень 

Конвенції повинен бути наділеним інституціональною незалежністю від інших 

органів влади. Таким чином, зміст незалежності суду в розумінні п. 1 ст. 6 

Конвенції вбачається у нормативно-правовому регулюванні механізмів 

взаємодії судових органів влади з іншими складовими державної влади.   

Слід також зауважити, що в окремих рішеннях ЄСПЛ сформульовано 

позицію щодо того, як положення п. 1 ст. 6 Конвенції корелюються з методами 

призначення органами виконавчої та законодавчої влади суддів і голів судів. 

Так, у рішеннях у справах «Совтрансавто-Холдинг проти України» 

(Sovtransavto Holding v. Ukraine, § 80) [168]; «Мостену та інші проти Румунії» 

(Mosteanu and Others v. Romania, § 42) [164]; «Кларк проти Сполученого 

Королівства» (Clarke v. the United Kingdom) [160]; «Флукс проти Молдови» 
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(Flux v. Moldova, § 27) [171]; «Золотас проти Греції» (Zolotas v. Greece, § 24) 

[159] ЄСПЛ постановив, що призначення суддів органами виконавчої або 

законодавчої влади слід допускати за умови, що особи, яких призначають на 

посади, не зазнають впливу або тиску під час виконання судової функції. Тобто 

призначення суддів іншими органами влади на посади не повинно передбачати 

їх підпорядкування цим органам, а також надавати право на будь-які 

рекомендації стосовно виконання судових функцій. Таким чином, зміст 

незалежності суду вбачається у відсутності впливу на суд із боку суб’єкта 

призначення, що забезпечується завдяки відсутності підпорядкування та 

самостійності в адмініструванні.  

У деяких рішеннях ЄСПЛ проаналізовано незалежність суду в контексті 

впливу на суддів у межах суду, який може здійснюватися колегами-суддями 

або суддями, які займають адміністративні посади. З метою уникнення тиску і 

вказівок усередині судового органу зокрема та їх системи загалом відповідно до 

позиції ЄСПЛ слід розробити гарантії, які б забезпечували незалежність суддів. 

У випадках недотримання наведених вимог ЄСПЛ констатує порушення п. 1 

ст. 6 Конвенції та визнає сумніви заявника стосовно незалежності суду 

обґрунтованими (рішення у справі «Парлов-Ткальчік проти Хорватії» (Parlov-

Tkalčić v. Croatia, § 137) [166]. Таким чином, зміст незалежності суду 

вбачається у внутрішньосистемній незалежності суддів.   

Декілька важливих концептуальних висновків стосовно розуміння змісту 

незалежності суду викладено в рішенні у справі «Олександр Волков проти 

України» [165], що більшою мірою стосуються засад організації судової влади, 

зокрема функціонування Вищої ради юстиції (ВРЮ) як органу судової влади, 

наділеного конституційними повноваженнями, прирівняними до суду. 

По-перше, у рішенні ЄСПЛ в аспекті вимог щодо прийнятності скарги 

акцентовано, що «судом» у матеріально-правовому значенні ст. 6 Конвенції 

може вважатися національний орган, який не входить до судової системи. 

Зокрема, у зазначеній справі «судом» визнано ВРЮ, парламентський комітет і 

пленарне засідання парламенту, які разом виконували функцію суду, 
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розглядаючи питання та приймаючи рішення про звільнення заявника з посади 

судді Верховного Суду України за порушення присяги. Розгляд справи у 

Вищому адміністративному суді України, який є судом, що входить до 

національної судової системи, у загальному розумінні цього слова відповідно 

до рішення ЄСПЛ слід вважати апеляційним переглядом спільного рішення, 

прийнятого зазначеними органами. 

По-друге, у рішенні ЄСПЛ обґрунтовано порушення п. 1 ст. 6 Конвенції. 

Зазначено, що порядок організації та функціонування ВРЮ не відповідає 

засадам незалежності з огляду на таке: 1) переважна кількість членів у його 

складі не є суддями; 2) до складу ВРЮ входить Генеральний прокурор України, 

який в силу своїх основних повноважень не може бути об’єктивним під час 

розгляду питань щодо суддів; 3) оскільки більшість членів не перебувають на 

постійній основі у зазначеному органі, а свою зарплату отримують поза межами 

ВРЮ, це неминуче позначається на їх матеріальній, ієрархічній та 

адміністративній залежності від головних роботодавців і ставить під загрозу 

незалежність і безсторонність.  

По-третє, в рішенні ЄСПЛ констатовано, що поєднання членства у ВРЮ та 

парламенті (а в цьому випадку одна й та сама особа обіймала посаду голови 

ВРЮ і голови парламентського комітету, в якому розглядалася справа 

заявника) викликає об’єктивні сумніви щодо безсторонності під час винесення 

рішення по суті у справі заявника. У рішенні зазначено, що розгляд справи у 

подальшому законодавчим органом не усунув структурних недоліків 

«незалежності та безсторонності», а супроводжувався політизацією і посилив 

невідповідність процедури принципові поділу влади.  

По-четверте, ЄСПЛ, проаналізувавши компетенцію Вищого 

адміністративного суду України та порядок розгляду скарги заявника у ньому, 

дійшов висновку, що цей перегляд не може вважатися таким, як передбачено 

ст. 6 Конвенції, оскільки суд мав повноваження визнати ці рішення 

незаконними, однак повноваженнями щодо їх скасування не був наділений, 

не міг за потреби вжити наступних адекватних заходів. Незважаючи на те, що 
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визнане незаконним рішення не спричинило юридичних наслідків, ЄСПЛ 

ухвалив, що нездатність Вищого адміністративного суду України формально 

скасувати оскаржувані рішення та відсутність норм, які регулюють подальший 

хід дисциплінарного провадження, спричинили певну невизначеність щодо 

того, якими мають бути дійсні правові наслідки такого судового визнання. 

За результатами розгляду ЄСПЛ в рішенні у справі «Олександр Волков 

проти України» констатував, що національними органами не забезпечено 

незалежного та безстороннього розгляду справи заявника, а під час наступного 

перегляду його справи не виправлено ці недоліки, що відповідно до позиції 

ЄСПЛ свідчить про порушення права заявника на справедливий суд, 

гарантованого п. 1 ст. 6 Конвенції.  

Таким чином, у рішеннях ЄСПЛ поняття «суд» розглядається в широкому 

розумінні як інститут розгляду скарги та прийняття рішення, що приймається 

конституційним органом, наділеним відповідними повноваженнями. У 

зазначеному аспекті ЄСПЛ керувався такими ж критеріями незалежності суду, 

які застосовуються ним до суду в класичному розумінні, проте з певними 

особливостями. Наведена позиція ЄСПЛ засвідчує, що незалежність є 

загальною правовою ознакою суду як явища, незалежно від того, який суб’єкт 

виконує функцію. А тому держава, наділяючи інші органи повноваженнями 

судового розгляду, повинна передбачати незалежність суду як засаду його 

організації та функціонування. Таким чином, в аспекті організації судової влади 

зміст незалежності суду полягає не лише в організації судових органів влади, а 

й конституційних органів судової влади, повноваження яких прирівнюються до 

судового розгляду, зокрема і ВРЮ. 

Разом із тим слід зазначити, що окремі висновки, наведені у згаданому 

рішенні, мають прецедентний характер. Це встановлено в інших рішеннях 

ЄСПЛ, зокрема у справах: «Вільхо Ескелайнен та інші проти Фінляндії» (Vilho 

Eskelinen and Others v. Finland) [157], «Аргіру ті інші проти Греції» (Argyrou and 

Others v. Greece) [154], «Савіно та інші проти Італії» (Savino and Others v. Italy) 

[167], «Стаффорд проти Сполученого Королівства» (Stafford v. the United 
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Kingdom) [172], «Альберт та Ле Комт проти Бельгії» (Albert and Le Compte v. 

Belgium) [162], що свідчить про наявність принаймні кількох подібних 

проблемних аспектів у законодавстві національних держав, що регулює 

питання організації судової влади, зокрема незалежності суду як засади її 

організації.  

Таким чином, аналіз рішень ЄСПЛ засвідчує, що зміст незалежності суду 

як засади організації судової влади є гарантією забезпечення права на 

справедливий суд, встановленого у п. 1 ст. 6 Конвенції, що полягає у 

незалежності суддів, незалежності суду як органу державної влади, 

незалежності органів судової влади та незалежності судової влади як складової 

державної влади. Отже, незалежність суду є засадою нормативно-правового 

регулювання організації та функціонування судової влади. Крім того, за 

результатами проведеного аналізу вбачається безпосередній зв’язок між 

незалежним і неупередженим функціонуванням суду та нормативно-правовим 

регулюванням питань організації судової влади.  

Тобто незалежність суду є засадою організації судової влади, зміст якої 

становить нормативно-правове регулювання питань правового статусу суддів, 

повноважень голови суду, внутрішньої організації роботи суду, 

внутрішньосистемної організації судових органів, організації роботи інших 

органів судової влади, організації судової влади в межах конституційного ладу 

та взаємодії суб’єктів судової влади з іншими суб’єктами. 

Таким чином, за результатами аналізу рішень ЄСПЛ, що стосуються 

порушення п. 1 ст. 6 Конвенції, зміст незалежності суду вбачається у таких 

аспектах організації судової влади: 

– правовому статусі суддів;  

– адмініструванні судів;  

– організації роботи суду; 

– організації судової системи; 

– організації суб’єктів судової влади; 

– організації судової влади як складової державної влади; 
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– організації взаємодії суб’єктів судової влади з іншими суб’єктами. 

Практика ЄСПЛ не є безпосереднім джерелом міжнародно-правових 

стандартів організації судової влади, адже суд, розглядаючи конкретну справу, 

лише аналізує національне нормативно-правове регулювання окремих 

механізмів організації судової влади у кореляції з обставинами, зазначеними 

заявником у скарзі, та робить висновок про те, чи мало місце порушення п. 1 

ст. 6 Конвенції. У рішенні ЄСПЛ уникає висновків про те, як саме повинна бути 

здійснена організація судової влади, посилаючись лише на наявні міжнародно-

правові стандарти. По суті, ЄСПЛ встановлює причинно-наслідковий зв’язок 

дії національного нормативно-правового регулювання зазначених аспектів і 

забезпечення права на справедливий суд, закріпленого у Конвенції.  

Наведене підтверджується також офіційною позицією ЄСПЛ, наведеною в 

одному із рішень, стосовно того, що у Конвенції відсутні вимоги  дотримання 

державами теоретичних концепцій конституціоналізму щодо організації 

судової влади [163]. Саме тому у своїх рішеннях ЄСПЛ посилається на 

міжнародно-правові стандарти, затверджені у Рекомендаціях Комітету 

Міністрів Ради Європи, Висновках Консультативної ради європейських суддів 

(КРЄС), Венеціанської комісії тощо. 

Проте висновки, викладені в рішеннях ЄСПЛ, є обов’язковими для 

виконання державами у спосіб вжиття заходів загального та індивідуального 

характеру з метою забезпечення усунення недоліків системного характеру, 

тому рішення, які констатують порушення п. 1 ст. 6 Конвенції в частині 

незалежного суду в аспекті організації судової влади, в порядку виконання та 

напрацювання заходів загального характеру можуть забезпечити внесення змін 

до нормативно-правового регулювання основ організації судової влади.  

Водночас варто погодитися з позицією В. В. Городовенка, який зазначає, що 

«функціонування міжнародних судів, призначенням яких є захист прав людини 

від порушень із боку держави, доводить, що принципи права можуть виникати й 

поширюватися у судовій практиці» [43]. Таким чином, результати аналізу 

практики ЄСПЛ доводять, що інститут незалежності суду як засада організації 
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судової влади поширюється у судовій практиці. Так, практика ЄСПЛ є джерелом 

розвитку незалежності суду як засади організації судової влади, але не є джерелом 

міжнародно-правових стандартів організації судової влади. 

Отже, практика ЄСПЛ – важливе джерело «апробації» європейських 

правових стандартів організації судової влади стосовно їх «дієвості» у процесі 

забезпечення права людини на справедливий суд, у тому числі щодо розвитку 

незалежності суду як засади. Саме тому дослідження практики ЄСПЛ має 

важливе значення для формування єдиних європейських стандартів 

незалежності суду з питань організації судової влади, а також сприяє динаміці 

їх розвитку відповідно до вимог суспільства та розвитку правової системи в 

європейських державах.  

Як уже було зазначено, ЄСПЛ у своїх рішеннях застосовує міжнародно-

правові стандарти незалежності суду як засади організації судової влади, 

визначені в інших міжнародних документах.  

До джерел формування та утвердження європейських стандартів 

незалежності суду слід віднести:  

– Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи; 

– Висновки КРЄС; 

– Висновки Європейської комісії «За демократію через право»; 

– документи, підготовлені Європейською асоціацією суддів, та інші. 

Слід зазначити, що діяльність дорадчих органів Ради Європи спрямована 

на утвердження незалежності судової влади в європейських державах, а тому 

вони постійно вивчають практичний стан дотримання міжнародно-правових 

стандартів, проводять консультації з представниками суддівської спільноти, 

надають державам консультативні висновки, що мають характер прогресивних 

стандартів із деталізованим змістом, і допомагають практично адаптувати 

міжнародно-правові стандарти. Саме тому справедливим є твердження 

науковців, які вважають документи, підготовлені дорадчими органами Ради 

Європи, джерелами європейських правових стандартів судоустрою та статусу 

суддів [175].  
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Разом із тим варто враховувати, що обов’язкового характеру для держав ці 

рекомендації набувають із утвердженням в офіційних документах Ради Європи, 

яке засвідчує їх визнання європейською спільнотою у спосіб консенсусу. 

Так, перші міжнародно-правові стандарти незалежності суду як засади 

організації судової влади було закріплено у Рекомендації Rec (94) 12 Комітету 

Міністрів Ради Європи щодо незалежності, дієвості та ролі суддів [153], 

положення якої утверджували міжнародно-правові стандарти незалежності суддів. 

Із часом, враховуючи динаміку економічного, політичного та культурного 

розвитку держав, активної діяльності КРЄС, Європейської комісії з 

ефективності правосуддя, результати якої викладено у відповідних висновках 

та документах, зміст стандартів незалежності суду як засади організації судової 

влади було оновлено та утверджено у новій редакції Рекомендацій 

CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

суддів: незалежність, ефективність та обов’язки [151]. Зазначене свідчить про 

тенденцію до розширення змісту незалежності суду як засади, що зумовлює 

удосконалення та оновлення міжнародно-правових стандартів організації 

судової влади, які відповідають сучасним проблемам у сфері судоустрою і 

судочинства.  

Проте не варто применшувати роль та значення попереднього тексту 

Рекомендацій Rec (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи, оскільки упродовж 

тривалого часу зазначені Рекомендації були основою формування європейських 

стандартів незалежності суддів, їх впроваджено у національне законодавство 

держав-членів Ради Європи, на них є посилання у рішеннях ЄСПЛ, а окремі 

положення стали вихідними для інших європейських документів, таких як 

Європейська хартія про закон «Про статус суддів» [56], Висновок № 1 (2001) 

КРЄС про стандарти незалежності судової влади та незмінюваності суддів [22], 

Висновки Венеціанської комісії тощо.  

Проаналізувавши положення зазначених міжнародних документів 

європейського значення, слід дійти висновку, що зміст міжнародно-правових 

стандартів незалежності суддів зводиться до таких основних гарантій: 
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– рівень, на якому гарантується незалежність суддів (Конституція або 

закон); 

– підстави для призначення суддів на посади та порядок кар’єрного 

зростання (рішення повинні ґрунтуватися на об’єктивних критеріях і 

прийматися органом, який гарантує незалежність суддів); 

– строк повноважень на посаді судді (незмінюваність); 

– порядок і підстави дисциплінарної відповідальності (здійснюється 

незалежним органом, суддя має право на оскарження до суду); 

– відповідальність суддів за прийняті ними рішення (судді не несуть 

кримінальної відповідальності за помилки у судових рішеннях, окрім випадків 

умисних дій судді); 

– професійна підготовка суддів (право та обов’язок судді щодо підвищення 

кваліфікації); 

– система оцінювання роботи суддів (об’єктивні критерії, право на 

оскарження); 

– оплата праці (відповідний рівень оплати праці); 

– свобода від неправомірного впливу та тиску (заборона впливу і тиску на 

суддів встановлюється у законодавстві, за порушення вимог якого визначається 

відповідальність); 

– незалежність у межах суду і судової системи (під час здійснення 

правосуддя судді не повинні отримувати жодних пов’язаних із цим вказівок з 

боку колег, керівництва суду, суддів із вищих інстанцій); 

– вимоги щодо етики поведінки судді та застереження, що судді не несуть 

відповідальності за помилки у рішеннях; 

– вимоги щодо сумісності та політичної приналежності (обмеженість видів 

діяльності за сумісництвом, заборона участі у політичних партіях, запобігання 

конфлікту інтересів); 

– право на асоціацію з метою захисту суддівських інтересів. 

Зазначені міжнародно-правові стандарти незалежності суддів як 

невід’ємного елемента їх правового статусу не потребують окремого наукового 
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дослідження, адже їх зміст і механізми забезпечення неодноразово були 

предметом наукового аналізу. 

Проте варто звернути увагу на деякі аспекти. Утвердження в міжнародних 

нормативно-правових актах принципу незалежності суддів і міжнародно-

правових стандартів, які забезпечують дію зазначеного принципу, засвідчує 

єдність статусу суддів на європейському рівні. Той факт, що такі гарантії 

правового статусу суддів наведено у документах світового значення, 

підтверджує єдність статусу суддів у світі. Саме тому принцип незалежності 

суддів не викликає жодного сумніву та не потребує додаткового аналізу. 

Основною гарантією забезпечення незалежності суддів є утвердження 

головних положень про їх правовий статус на конституційному рівні, що 

гарантує незалежність від політичного впливу та узурпації функції здійснення 

судочинства. Крім того, деякі аспекти правового статусу суддів, зокрема 

порядок добору суддів, процедура та підстави притягнення до відповідальності, 

звільнення, вимоги до посади судді, є конституційною гарантією легітимності 

та відповідальності кожного конкретного судді та судової влади в цілому перед 

народом, що становить невід’ємну складову незалежності суду як засади 

організації судової влади у демократично-правовій державі.  

Таким чином, незалежність суддів спрямована на забезпечення кожному 

права на справедливий суд, встановленого у п. 1 ст. 6 Конвенції, та є 

невід’ємною складовою організації незалежності судової влади, яка забезпечує 

справедливість, рівність прав і свобод людини і громадянина в державі. 

Незалежність судді – самостійний принцип, оскільки він може існувати поза 

межами незалежності судової влади. Зокрема, це стосується суддів 

міжнародних судових інституцій (ЄСПЛ, Міжнародний кримінальний суд 

тощо), які не входять до системи судової влади національних держав, а система 

цих органів утворює нову, глобалізаційну форму судової влади у 

наддержавному вимірі.  
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Проте у демократично-правовій державі принцип незалежності суддів 

поглинається принципом незалежності судової влади, а тому є складовим 

елементом незалежності суду як засади організації судової влади.  

Саме тому в положеннях Рекомендацій CM/Rec (2010) 12 Комітету 

Міністрів Ради Європи зазначено, що незалежність судової влади є гарантією 

поваги до основних прав і свобод, а суддя відіграє провідну роль у дотриманні 

зазначених прав, що забезпечує довіру до судової влади [151].  

У змісті положень цього документа є міжнародно-правові стандарти, які 

безпосередньо стосуються організації судової влади та організації роботи суду, 

але термінологічний виклад норм ускладнює процес виокремлення засад 

організації судової влади, оскільки у деяких положеннях поняття «суддя» і 

«судова влада» вжито як тотожні.  

Проведений науковий аналіз положень зазначеного міжнародно-правового 

акта дає змогу встановити стандарти організації судової влади, спрямовані на 

забезпечення реалізації засади незалежності суду. Зокрема, їх можна 

класифікувати за рівнем організації судової влади: 

1. Зовнішній рівень (незалежність судової влади як складової державної 

влади): 

– визначення основних положень з питань організації судової влади на 

конституційному рівні; 

– функціонування в системі органів судової влади суддівського 

самоврядування як гарантії забезпечення незалежності суддів і самостійності 

функціонування суду в організаційних питаннях; 

– конструктивна взаємодія судової влади з установами та органами влади, 

які беруть участь в управлінні та адмініструванні судів, а також із 

професіоналами, завдання яких пов’язані з роботою суддів (стосується змісту 

повноважень представників судової влади та повноважень інших суб’єктів у 

питаннях взаємодії, меж взаємодії, що передбачає певні організаційні форми, 

зокрема наявність адміністративних посад із представницькими функціями); 
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– компетенційна незалежність судової влади від законодавчої та 

виконавчої складових державної влади (виключність повноважень на 

здійснення судочинства; заборона скасовувати судові рішення (за винятком 

процедури судового перегляду), акти про амністію та помилування); 

– заборона політичного впливу на судову владу (в тому числі критики з 

боку представників органів законодавчої та виконавчої влади і підриву 

авторитету судової влади); 

– забезпечення консультацій з представниками судової влади при 

формуванні бюджету; 

– надання рекомендацій відповідними органами судової влади з питань 

призначення суддів, якщо таке призначення здійснюється іншими органами 

державної влади чи посадовими особами; 

– функціонування незалежних органів судової влади, які не входять до 

системи судових органів, за принципом переважної більшості у їх складі 

обраних суддів; 

– альтеративні форми вирішення спорів; 

2. Внутрішній рівень (організація системи органів судової влади, суду, 

окремих органів судової влади):  

– ієрархічна організація системи судових органів, яка забезпечує право 

людини на апеляційний перегляд судових рішень і функціональну незалежність 

суддів; 

– об’єктивний розподіл справ між суддями на підставі встановлених 

критеріїв за допомогою автоматизованих комп’ютерних технологій; 

– самостійність в адмініструванні судів; 

– забезпечення права на доступ до інформації із судових питань (наявність 

посад речників, спікерів, відділів по роботі зі ЗМІ як гарантії незалежності 

судової влади); 

– функціонування апаратів судів, які здійснюють організаційне 

забезпечення діяльності суддів. 
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Слід також зауважити, що у положеннях аналізованого документа Ради 

Європи наведено визначення принципу незалежності судової влади та суддів, а 

саме: «принцип незалежності судової влади означає незалежність кожного 

судді при здійсненні ним функцій прийняття судових рішень. У процесі 

прийняття рішень судді мають бути незалежними та неупередженими, а також 

мати можливість діяти без будь-яких обмежень, впливу, тиску, погроз або 

прямого чи непрямого втручання будь-яких органів влади, зокрема внутрішніх 

органів судової влади. Незалежність суддів слід розуміти як гарантію свободи, 

поваги до прав людини та неупередженого застосування права» [151]. 

Визначення змісту викладених у цьому документі принципів свідчить про їх 

загальноєвропейське визнання державами та утвердження у формі міжнародно-

правових стандартів. 

Таким чином, результати наукового аналізу Рекомендацій CM/Rec 

(2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи засвідчують, що незалежність суду 

як засада організації судової влади набула розвитку в змісті оновлених 

міжнародно-правових стандартів організації судової влади, утверджених у цьому 

документі. Визначення поняття принципу незалежності судової влади 

не розкриває змісту незалежності в аспекті функціонування інших органів судової 

влади та судової влади як складової державної влади, що не кореспондується зі 

змістом стандартів організації судової влади, утверджених у положеннях 

Рекомендацій. Крім того, зміст стандартів організації судової влади розкрито у 

положеннях документа нерівномірно, що ускладнює розуміння механізмів їх 

реалізації. Отже, у теоретико-правовому розумінні наведене визначення 

принципу незалежності судової влади вважаємо недосконалим. 

Окремо слід акцентувати, що в аналізованому міжнародно-правовому 

документі немає норми, яка б утверджувала гендерну рівність як міжнародно-

правовий стандарт організації судової влади. Хоча варто зазначити, що Рада 

Європи приділяє питанням гендерної рівності значну увагу.  

Зміст гендерної рівності як невід’ємної умови забезпечення прав, 

утверджених Конвенцією, викладено у положеннях Рекомендацій CM/REC 
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(2013) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо гендерної 

рівності та медіа [152]. Так, у документі зазначено, що ознакою демократії є 

рівноправна участь жінок і чоловіків у суспільному житті, а тому демократія та 

гендерна рівність пов’язані між собою і взаємно доповнюють одна одну. 

Важливою умовою демократичного управління є залучення жінок та чоловіків 

до прийняття розсудливих рішень. Гендерна рівність передбачає однакову 

присутність, повноваження, відповідальність та участь як жінок, так і чоловіків 

в усіх сферах суспільного життя. 

Погоджуючись із точкою зору Т. Фулей про те, що: «професія судді, за 

визначенням, вимагає від особи вміння приймати рішення, що впливають 

не лише на долі конкретних людей, а й на державу та суспільство в цілому» 

[200], слід зазначити, що гендерна рівність як складова засади незалежності 

суду повинна бути утверджена в міжнародних документах як один із стандартів 

організації судової влади. Адже гендерна рівність у суддівській професії 

забезпечує соціальну та юридичну справедливість у суспільстві та управлінні 

державними справами, зокрема під час прийняття судового рішення, вимогою 

якого є забезпечення права люди на справедливий суд. Тому принцип гендерної 

рівності є самостійним і під час його реалізації у механізмах організації судової 

влади відображає зміст незалежності суду як засади організації судової влади 

як складової державної влади у демократично-правовій державі. 

Окремі стандарти незалежності суду як засади організації судової влади 

наведено в основних принципах Великої хартії суддів, де зокрема зазначено про 

раду магістратури чи інший орган, незалежний від законодавчої та виконавчої 

влади, який повинен бути наділений повноваженнями з питань організації, 

функціонування судової влади та статусу суддів і забезпечуватиме у такий спосіб 

незалежність судової влади [18, с. 67–69]. Решта стандартів організації судової 

влади дублюють викладені у Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи. 

Важливе значення для напрацювання міжнародних стандартів організації 

судової влади мають Висновки КРЄС, які ґрунтуються на аналізі теоретичних 

аспектів функціонування та організації судової влади і практики нормативно-
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правового регулювання зазначених аспектів, що забезпечує їх обґрунтованість 

та ефективність щодо визначення шляхів вирішення проблемних питань 

забезпечення незалежності судової влади. Більша частина Висновків КРЄС 

стосується питань забезпечення незалежності суддів, проте в останніх 

Висновках очевидною є тенденція до напрацювання шляхів забезпечення 

незалежності судової влади, зокрема в аспекті її організації. 

У Висновках КРЄС встановлено такі міжнародні стандарти незалежності 

суду як засади організації судової влади: 

– визначення в основному законі держави принципу поділу влади як 

легітимної ознаки незалежності судової влади;
 

– конституційно-правове забезпечення принципу стримувань і противаг у 

взаємодії законодавчої, виконавчої та судової влади, що забезпечує підзвітність 

кожної із них інтересам суспільства і незалежність судової влади; 

– забезпечення легітимності суддів у спосіб їх призначення відповідно до 

законодавчо встановлених процедур;  

– легітимність судової влади повинна бути підтверджена довірою та 

повагою суспільства; 

– незалежність судової влади від інших складових влади повинна бути 

забезпечена функціонуванням незалежних дорадчих органів, до повноважень 

яких належить прийняття рішень з питань професійної діяльності суддів 

(більшість у них повинні становити судді, обрані суддями); 

– незалежність судової влади від глави держави або парламенту в разі 

розподілу повноважень з прийняття рішень щодо суддів або судової системи 

повинна бути забезпечена обов’язковим характером рекомендацій незалежного 

органу судової влади;  

– незалежність судової влади повинна бути забезпечена високим рівнем 

відповідальності суддів [26]; 

– незалежність суду нівелюється у випадках невиконання рішення суду, а 

тому діяльність інших органів влади повинна бути спрямована на утвердження 

незалежності суду [23]; 
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– єдині стандарти незалежності суддів незалежно від спеціалізації судів та 

суддів [25]; 

– посилення важливості ролі судової влади стосовно гарантій дотримання 

верховенства права в сучасних демократичних державах повинно 

здійснюватися за рахунок використання можливостей інформаційних 

технологій [24]. 

Таким чином, проаналізувавши зміст Висновків КРЄС, слід констатувати, 

що європейська спільнота, яка безпосередньо брала участь в їх напрацюванні, 

ефективним способом забезпечення незалежності судової влади вбачає 

утвердження стандартів організації судової влади, що ґрунтуються на засаді 

незалежності суду. В аналізованих висновках сформульовано та розвинуто ідею 

незалежності суду як засаду організації судової влади, оскільки зміст положень 

зазначених документів базується на основоположних ознаках демократії, 

верховенства права, верховної влади народу та права кожного на справедливий 

суд. Отже, джерелом безпосереднього формування і розвитку незалежності 

суду як засади організації судової влади слід вважати Висновки КРЄС, 

положення яких відповідають реаліям сьогодення та проблемним питанням 

незалежності судової влади у демократичних державах. Положення, викладені 

у Висновках КРЄС, є гарантіями забезпечення незалежності суду як засади 

організації судової влади у демократично-правовій державі.  

Аналіз міжнародно-правових стандартів у цілому засвідчує, що стандарти 

незалежності суду як засади організації судової влади стосуються не лише 

суддів, а й органів судової влади. В європейських міжнародно-правових 

стандартах згадуються такі суб’єкти судової влади:  

– судді (особи, які безпосередньо здійснюють судочинство, а також особи, 

на яких покладено обов’язок вирішення конституційних питань незалежно від 

судової інституції); 

– незалежний судовий орган, який забезпечує незалежність судової влади 

(на зовнішньому рівні), приймає рішення щодо суддів (внутрішній рівень 

незалежності), забезпечує ефективне функціонування судової системи; 
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– незалежні органи влади, які забезпечують організацію судової системи та 

адміністрування судів; 

– органи судової влади, які здійснюють оцінювання суддів; 

– незалежний орган з освітньою автономією, який забезпечує професійну 

підготовку суддів;  

– органи суддівського самоврядування.  

Разом із тим варто акцентувати, що у європейських нормах недостатньо 

уваги приділено стандартам незалежності як засаді функціонування та 

організації конституційного органу судової влади, засадам функціонування та 

організації суду як органу судової влади, адміністрування судів, зокрема 

головами судів. Натомість чимало уваги приділено стандартам організації та 

функціонування суддівського самоврядування, є окремі згадки стосовно 

обмеження повноважень голів судів. Зі змісту деяких міжнародно-правових 

стандартів вбачається, що незалежність суду як засада організації судової влади 

забезпечується у спосіб передачі функцій управління та адміністрування в 

судах зборам суддів. Наведене ставить під сумнів необхідність існування 

адміністративних посад суддів.  

Таким чином, аналіз міжнародно-правових актів, утверджених під егідою 

Ради Європи, та практики ЄСПЛ дає підстави для висновку, що правова 

природа незалежності суду як засади організації судової влади походить від 

затвердженого у п. 1 ст. 6 Конвенції права на справедливий суд, адже 

незалежний суд є невід’ємним самостійним елементом забезпечення права на 

справедливий суд. 

Джерелом формування та розвитку змісту незалежності суду, про яку 

йдеться у Конвенції, є практика ЄСПЛ. У рішеннях ЄСПЛ незалежність суду 

аналізується на підставі міжнародно-правових стандартів незалежності судової 

влади та суддів, викладених у Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи, 

Висновках КРЄС, Рекомендаціях Європейської комісії «За демократію через 

право», а тому буде неправильним вважати практику ЄСПЛ джерелом 

міжнародно-правових стандартів незалежності суду як засади організації 
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судової влади, оскільки така діяльність міжнародної інституції не передбачена 

положеннями Конвенції.  

Аналіз інших джерел міжнародно-правових стандартів організації судової 

влади, зокрема Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи та Висновків 

КРЄС, засвідчує, що їх положення базуються на принципах незалежності 

суддів, незалежності судової влади та незалежності суду як засади організації 

судової влади. Таким чином, у зазначених документах формується та отримує 

розвиток незалежність суду як засада організації судової влади.  

Принцип незалежності суддів є загальносвітовим, самостійним 

принципом, який забезпечує єдність статусу суддів, незалежно від того, в якій 

інституції вони працюють – національній судовій системі чи міжнародній 

судовій інституції. 

Зі змісту положень проаналізованих міжнародних документів зрозуміло, 

що вимоги незалежності поширюються на суддів та осіб, наділених 

конституційними повноваженнями здійснювати розгляд окремих питань.  

Загалом міжнародно-правові стандарти незалежності суду як засади 

організації судової влади можна класифікувати як: 

– зовнішні стандарти незалежності судової влади як складової державної 

влади; 

– внутрішні стандарти незалежності судової влади в аспекті організації 

органів судової влади, системи органів судової влади, організації суду, 

правового статусу суддів. 

Аналіз міжнародно-правових стандартів кожного із критеріїв класифікації 

в цілому забезпечує цілісне розуміння міжнародного нормативно-правового 

регулювання незалежності суду як засади організації судової влади. 

Зміст поняття «незалежність суду як засада організації судової влади» у 

демократично-правовій державі сформувався і набув розвитку в окремих 

Висновках КРЄС, положення яких спрямовані на утвердження незалежної 

судової влади, розвиток демократії та верховенства права. Основними 
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гарантіями незалежності суду як засади організації судової влади у 

демократично-правовій державі визначено такі: 

–  реалізація в основному законі засад поділу влади та принципу 

стримувань і противаг;  

– інстанційність судової системи та спеціалізація суддів;  

– утворення, реорганізація та ліквідація судів у спосіб прийняття закону; 

– єдність правового статусу суддів;  

– функціонування незалежного конституційного органу влади та дорадчих 

органів судової влади, більшість у складі яких становлять судді; 

– функціонування системи органів суддівського самоврядування; 

– застосування можливостей інформаційних технологій щодо розподілу 

справ;  

– гендерна рівність у суддівській професії (хоча прямо і не передбачена у 

суддівській професії, проте є похідною від інших міжнародно-правових 

стандартів); 

– механізми відповідальності суддів; 

– механізми виконання судових рішень. 

Для міжнародно-правових стандартів з питань судової влади держав 

європейської спільноти характерною є певна особливість, зумовлена 

кореляцією загальноєвропейських міжнародно-правових стандартів і правових 

стандартів ЄС. Систему правових стандартів ЄС з питань судової влади умовно 

можна класифікувати, взявши за основу критерій їх закріплення у нормативно-

правових актах, зокрема: установчі договори ЄС, міжнародні угоди (між ЄС і 

державами-членами або організаціями); вторинне законодавство («secondary 

legislation») ЄС: регламенти, директиви, рішення та інші акти (рекомендації, 

висновки, спільні дії, рішення, рамкові рішення і спільна позиція тощо), 

сформовані консультативними та експертними інституціями ЄС (Європейським 

Парламентом, Радою ЄС, Європейською Комісією); резолюції Європейської 

асоціації суддів. 
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Насамкінець слід звернути увагу, що зазвичай, розглядаючи питання про 

вступ претендента до ЄС, Європейська Комісія, окрім інформації, наданої 

самою державою, зважає також на документи інших «власних» організацій, 

передусім Ради Європи, котра є визнаним авторитетом з питань встановлення 

контролю за дотриманням стандартів у сфері демократії, верховенства права 

та прав людини, про що опосередковано свідчать установчі договори ЄС 

[175]. Крім того, ця наддержавна організація має власну правову систему та 

систему судових органів, зокрема суд, якому згідно з установчими 

документами ЄС хоча і не підпорядковані національні судові системи держав, 

проте прецедентний характер його рішень, тлумачення установчих договорів і 

загальноєвропейського законодавства зумовлює їх опосередковане 

підпорядкування.  

Відтак, незалежність суду як засада є міжнародно-правовим стандартом 

організації судової влади у демократично-правовій державі. Правовий зміст 

незалежності суду як засади організації судової влади в демократично-правовій 

державі викладено у п. 1 ст. 6 Конвенції, яка передбачає право кожного на 

справедливий суд. Невід’ємним складовим елементом права на справедливий 

суд є незалежність суду, зміст якої визначено в практиці ЄСПЛ у справах про 

порушення цього права. Таким чином, практика ЄСПЛ є джерелом 

утвердження і розвитку правового змісту незалежності суду як засади 

організації судової влади у демократично-правовій державі.  

За результатами аналізу міжнародно-правових стандартів незалежності 

суду як засади організації судової влади вбачається, що їх гармонізація та 

імплементація у національне законодавство ускладнюється наявністю великого 

масиву міжнародних документів, норми яких дублюються. Отже, велике 

значення у реалізації міжнародних стандартів матиме утвердження єдиного 

міжнародного документа, положення якого кодифікуватимуть стандарти 

незалежності суду як засади організації судової влади.  
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2.3. Нормативно-правове регулювання незалежності суду як засади 

організації судової влади в Україні 

 

Реалізація положень міжнародно-правових стандартів незалежності суду як 

засади організації судової влади здійснюється в національному законодавстві з 

питань організації судової влади. Оскільки проаналізовані міжнародно-правові 

акти утверджено на підставі міжнародного співробітництва, демократично-

правові держави, які їх ратифікували, зобов’язані забезпечити правові 

механізми їх реалізації як гарантію забезпечення захисту прав людини в 

державі. Зазначене здійснюється у спосіб імплементації або гармонізації 

національного законодавства із міжнародно-правовими стандартами з питань 

організації судової влади.  

Процес імплементації міжнародних стандартів організації судової влади, 

які визначають незалежність суду як засаду, ускладнюється тим, що у державах 

зі сталими демократіями важко змінити правові традиції з питань організації 

судової влади, а в молодих демократіях складність зумовлена непослідовністю 

та часом нелогічністю побудови правової системи, небажаними наслідками дії 

таких чинників об’єктивної дійсності як: корупція, низький рівень правової 

культури, невиконання судових рішень, відсутність прогресивної і розвиненої 

економіки та ін. Ці процеси негативно впливають на організацію і 

функціонування судової влади, внаслідок чого незалежність суду як засада 

організації судової влади у демократично-правовій державі стає 

декларативною.  

Нормативно-правове регулювання організації судової влади повинно 

не лише фрагментарно відтворювати міжнародно-правові стандарти організації 

судової влади, а бути дієвим правовим механізмом забезпечення незалежності 

суду як засади організації судової влади в державно-правовій практиці. Адже 

незалежність суду як засада організації судової влади є гарантією забезпечення 

права на справедливий суд. 
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Емпіричну базу реалізації незалежності суду як засади організації судової 

влади у законодавстві України становлять положення Конституції України, 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інші нормативно-правові акти. 

Дослідження національного законодавства України на предмет реалізації у 

ньому принципів незалежності суду як засади організації судової влади має 

надзвичайну актуальність, зважаючи на процеси, пов’язані з реформуванням 

судової влади у державі та тенденціями розвитку демократії. Необхідність 

ефективних реформених процесів, яка вбачається у незалежності суду як засаді 

організації судової влади, що є гарантією утвердження верховенства права в 

Україні, є вимогою та очікуванням громадськості. Відтак, аналіз організації 

судової влади після внесення відповідних змін до Конституції України дасть 

змогу оцінити оновлений зміст нормативного регулювання організації судової 

влади стосовно реалізації у ньому незалежності суду та осмислити тенденції 

розвитку механізмів реалізації зазначеної засади. 

Однією із цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС визначено 

«посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою 

забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних 

свобод» [196]. Наведене насамперед свідчить про взяття Україною зобов’язання 

щодо приведення національного законодавства з питань організації судової 

влади у відповідність до міжнародних стандартів. На виконання визначеної цілі 

схвалено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 рр., яка вже перебуває на етапі реалізації. 

Зокрема, Верховною Радою України ухвалено зміни до Конституції України в 

частині правосуддя та новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

2016 р., положення яких набрали чинності.  

Здійснення такого аналізу варто почати з основоположних засад 

конституційного ладу в Україні, що забезпечить комплексність розуміння 

нормативно-правового регулювання організації судової влади як складової 

державної влади в Україні. 
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У положеннях Конституції України встановлено, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність є найвищою соціальною цінністю; права і свободи 

людини та їх гарантії визначають спрямованість діяльності держави (ст. 3). 

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом, а також 

міжнародними судовими установами у разі використання всіх національних 

засобів юридичного захисту (ст. 55) [74]. Отже, зміст прав і свобод людини і 

громадянина визначає спрямованість діяльності держави, в тому числі судів які 

здійснюють їх юридичний захист.  

У нормах Основного Закону встановлено, що носієм суверенітету та 

єдиним джерелом влади є народ, який здійснює свою владу безпосередньо та 

через органи державної влади і місцевого самоврядування (ст. 5). У свою чергу, 

державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу і судову (ст. 6). Крім того, в ст. 8 зазначено, що в Україні визнається 

та діє принцип верховенства права. 

Між тим, положення Конституції України, які виражають волю народу, 

не передбачають норми, яка б встановлювала право на справедливий суд як 

фундаментальне право людини у правовій демократичній державі, яке 

забезпечує верховенство права, рівність кожного у правах та свободу людини і 

громадянина в державі. Крім того, саме реалізація права на справедливий суд є 

передумовою виокремлення судової влади як складової державної влади у 

демократичній державі та визначення спрямованості її функціонування та 

наділення її ознаками незалежності та паритетності у взаємодії з іншими 

складовими державної влади. 

У результаті судово-правової реформи право на справедливий суд було 

утверджено в ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 р., 

згідно з положеннями якого: «кожному гарантується захист його прав, свобод 

та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, 

встановленим законом» [145]. Проте вбачається за доцільне у положеннях 

Конституції України встановити окремою нормою право на справедливий суд, 

в якій визначити зміст цього права. 
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Визначення в Основному Законі самого лише поділу влади не забезпечує 

незалежності судової влади, оскільки відсутня норма, яка б визначала зміст її 

функціонування, зокрема забезпечення права на справедливий суд. Проте це 

не єдиний недолік конституційного регулювання. 

Так, аналіз положень Конституції України засвідчив, що у жодній нормі 

не закріплено правового статусу судової влади. Зокрема, у розділі V 

встановлено, що Президент України є главою держави і виступає від її імені, 

визначено його повноваження, порядок і строк зайняття посади та усунення з 

посади. В аналогічний спосіб закріплено повноваження, порядок формування і 

компетенцію єдиного законодавчого органу влади, вищого виконавчого органу 

влади та системи органів виконавчої влади. Натомість у розділі VІІІ жодним 

чином не зазначено про органи судової влади, а назва розділу «Правосуддя» 

взагалі знівелювала конституційну дефініцію судової влади. 

Крім того, варто зауважити, що глава держави, законодавчий орган влади, 

органи місцевого самоврядування формуються шляхом безпосередніх виборів, 

що кореспондується з їх представницькими функціями та демократичними 

засадами організації державної влади. При цьому в конституційних положеннях 

передбачено механізми їх відповідальності перед народом (імпічмент, розпуск 

Верховної Ради України, недовіра Уряду), чого не можна зазначити стосовно 

судової влади, адже у Конституції встановлено правовий статус суддів та інші 

норми, які буде проаналізовано далі.  

Результати аналізу, проведеного у попередніх підрозділах, засвідчують, що 

незалежність суду як засада організації судової влади у демократично-правовій 

державі забезпечується не лише конституційним поділом влади на складові, а й 

механізмом реалізації принципу «стримувань і противаг» та принципу 

незалежності судової влади. Основними її ознаками є: виключність 

компетенції; самостійність в організаційному забезпеченні, управлінні та 

адмініструванні; відкритість і підзвітність народу; відсутність політичного 

впливу на її організацію та функціонування; самоврядність та інші. 
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Конституційне положення про поділ державної влади на складові є 

основою конституційних повноважень законодавчої і виконавчої влади, а також 

Президента стосовно організації судової влади в Україні. Межі повноважень 

кожного суб’єкта владних повноважень визначають міру незалежності судової 

влади не лише у функціональному аспекті, а й в організаційному.   

Аналіз положень Конституції України дає підстави для висновку, що до 

повноважень Верховної Ради України з питань організації судової влади 

віднесено: призначення на посади третини складу КСУ; призначення двох 

членів Вищої ради правосуддя; прийняття закону про державний бюджет; 

встановлення законом судоустрою, утворення та ліквідація судів.  

Варто зазначити, що в результаті внесення змін до Конституції України 

[134] окремі повноваження законодавчого органу щодо організації судової 

влади було виключено, зокрема: щодо обрання суддів на посаду безстроково 

(на підставі чого втратили чинність положення законодавства, які 

регламентували порядок призначення суддів на п’ятирічний термін та обрання 

їх безстроково); звільнення суддів КСУ. Зазначені зміни забезпечують 

незалежність судової влади від політичного впливу органу законодавчої влади 

на процедуру призначення суддів на посади та звільнення з посад як 

основоположної гарантії незалежності суддів і судової влади в цілому. 

Конституційний механізм заповнення суддівських посад є одним із важливих 

елементів організації судової влади, який забезпечує незалежність суду в 

демократично-правовій державі. Саме тому вбачається за необхідне більш 

детально проаналізувати оновлене конституційно-правове регулювання 

зазначеного порядку. 

Наразі порядок призначення суддів на посади передбачає здійснення цієї 

функції Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя на підставі 

конкурсу (ст. 128). Порядок призначення суддів затверджено у розділі VIII 

«Правосуддя», положення якого дають підстави для висновку про переважну 

роль у реалізації зазначеного конституційно-правового механізму Вищої ради 

правосуддя та церемоніальну роль Президента України, що підтверджується 
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відсутністю конституційних підстав для відмови від підписання указу про 

призначення. 

Церемоніальний характер цієї функції Президента України зумовлений 

його конституційним статусом Гаранта конституційного ладу, в тому числі з 

питань організації судової влади. Діючи від імені народу, підписуючи 

відповідний указ, Гарант Конституції здійснює процедуру легітимізації 

правового статусу судді (незалежність судді, обов’язковий характер прийняття 

суддею рішень, відповідальність судді). Процедура складання суддями присяги 

за участю Глави Держави передбачає офіційне наділення повноваженнями зі 

здійснення судової влади особи, призначеної на посаду судді, як гарантії 

конституційності його повноважень. 

Варто звернути увагу, що таке нормативно-правове регулювання порядку 

призначення суддів на посаду було значно удосконалено порівняно з 

попередньою редакцією положень Конституції України. Крім того, у ст. 80 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що Президент 

здійснює призначення в межах подання Вищої ради правосуддя та видає указ 

протягом 30 днів із дня отримання відповідного подання. Така нормативна 

урегульованість терміну підписання указу є гарантією забезпечення 

незалежності суду як засади організації судової влади, оскільки не залишає 

Президентові можливості політичного впливу на процес прийняття рішення 

щодо призначення кандидата на посаду судді. 

Між тим, не зовсім досконалою є норма ст. 57 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» стосовно порядку прийняття присяги суддею, 

оскільки залишається неврегульованим строк, упродовж якого суддя, 

призначений на посаду, повинен скласти присягу. Відсутність чіткого 

нормативного визначення такого терміну є потенційною можливістю 

здійснювати вплив на новопризначених суддів і судову владу в цілому. Такі 

недоліки нормативно-правового регулювання вже були підставою для 

прийняття суддями присяги через два роки після призначення їх на посаду 
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[203]. Отже, нормативно-правове регулювання зазначеного аспекту 

не забезпечує незалежності суду як засади організації судової влади.  

Аналіз конституційних засад порядку призначення суддів на посади 

свідчить, що він хоча і не позбавлений незначних недоліків, проте в цілому 

передбачає утвердження в змісті конституційних положень незалежності суду 

як засади організації судової влади, зважаючи на таке. По-перше, призначення 

суддів на посаду здійснюється безстроково, що є гарантією їх незалежності. За 

попередньою редакцією Конституції перше призначення суддів здійснювалося 

Президентом на 5 років, що було суттєвим недоліком, який створював умови 

для залежності суддів від політичного рішення стосовно їх обрання на посаду 

судді безстроково. По-друге, призначення суддів на посади здійснюється за 

переважної ролі незалежного конституційного органу та церемоніальної ролі 

Президента, який при цьому обмежений строками прийняття рішення та 

позбавлений права аналізувати порядок дотримання процедури проведення 

конкурсу. В такий спосіб ліквідовано політичний вплив Президента України на 

порядок формування суддівського корпусу з одночасним посиленням ролі 

незалежного конституційного органу у вирішенні питань організації судової 

влади. Зазначене повною мірою корелюється з міжнародно-правовими 

стандартами та є ознакою незалежності суду як засади організації судової влади 

у демократично-правовій державі.  

Таким чином, можна дійти висновку, що оновлене конституційно-правове 

регулювання порядку призначення судді на посаду, відповідно до якого 

призначення здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради 

правосуддя безстроково, забезпечує незалежність суду як засаду організації 

судової влади в Україні.  

Як уже було зазначено, відповідно до змін, внесених до Конституції, 

удосконалено нормативно-правове регулювання порядку утворення та 

ліквідації судів, що також є складовим елементом організації судової влади. 

Ці повноваження перейшли від Глави Держави до Верховної Ради України 

та здійснюються шляхом прийняття закону про утворення або ліквідацію суду. 
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Проте Президент України є суб’єктом цієї процедури, оскільки вносить на 

розгляд законодавчого органу влади відповідний проект закону після 

попередньої консультації з Вищою радою правосуддя (ст. 19 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» 2016 р.). 

Зазначений механізм створення та ліквідації суду частково відповідає 

міжнародним стандартам незалежності суду як засади організації судової 

влади, оскільки передбачає консультацію з незалежним органом судової влади, 

проте видається надто складним і багаторівневим. За попередньою редакцією 

Конституції України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 

2010 р. зазначену процедуру здійснював Президент України на підставі 

пропозиції Державної судової адміністрації України.  

Надати оцінку ефективності таких змін можна буде, проаналізувавши 

законодавчі підстави прийняття рішення про ліквідацію чи утворення суду та 

практичні аспекти реалізації зазначеного механізму.  

Так, у ч. 4 ст. 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 р. 

[145] визначено підстави створення та ліквідації суду, зокрема: зміна системи 

судоустрою, забезпечення доступності правосуддя, оптимізація видатків 

державного бюджету, зміна територіального устрою. Зі змісту наведених 

підстав вбачається, що основною підставою є забезпечення права людини на 

доступ до правосуддя. Решта підстав є похідними, а тому не можуть вважатися 

ключовими, враховуючи пріоритет прав людини і громадянина над інтересами 

держави. 

Крім того, деякі із підстав здійснення зазначеної процедури, зокрема 

оптимізація видатків державного бюджету, є прерогативою для аналізу та 

надання пропозицій органу судової влади, який на законодавчому рівні 

наділений функцією головного розпорядника бюджетних коштів, виділених на 

фінансування судової системи. Так, згідно зі ст. 148 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» головними розпорядниками коштів визначено: 

Верховний Суд (щодо фінансового забезпечення його діяльності), Державну 

судову адміністрацію України (щодо фінансового забезпечення діяльності усіх 
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інших судів, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії України, органів 

суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби 

судової охорони та своєї діяльності) та Вищу раду правосуддя (щодо 

фінансового забезпечення її діяльності). 

Із наведеного вбачається, що провідну роль у фінансуванні системи 

судових органів відведено Державній судовій адміністрації України, яка, 

здійснюючи функцію головного розпорядника коштів, володіє аналітичною 

інформацією про стан фінансування судової системи і компетентна надавати 

пропозиції стосовно оптимізації видатків на утримання судів. Крім того, 

виконання рішення про ліквідацію чи утворення судів також здійснюється 

Державною судовою адміністрацією України (ч. 2 ст. 147 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів»).  

Очолює систему судових органів Верховний Суд, який безпосередньо 

здійснює аналіз стану здійснення судочинства в Україні та взаємодіє із судами 

нижчого рівня, органами влади та місцевого самоврядування, громадянами та 

юридичними особами з питань доступу до правосуддя та якості здійснення 

судочинства.  

Відтак, конституційні повноваження Вищої ради правосуддя щодо надання 

консультацій Президенту України з питань ліквідації та створення судів слід 

вважати нелогічними та неефективними, оскільки інформація про стан 

здійснення судочинства та з питань фінансового забезпечення судових органів 

акумулюється у Верховному Суді та Державній судовій адміністрації України. 

Отже, можна запропонувати два альтернативних правових механізми 

забезпечення ефективності організації судової влади в аспекті ліквідації та 

утворення судів. 

Перший: наділити Вищу раду правосуддя правом законодавчої ініціативи і 

повноваженнями вносити до законодавчого органу проекти законів із 

зазначених питань за поданням Державної судової адміністрації України та 

Голови Верховного Суду. Реалізація такого механізму, на наше переконання, 

забезпечить незалежність суду як засаду організації судової влади, оскільки 
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утверджуватиме самоврядність судової влади з питань утворення і ліквідації 

судів, у результаті чого відповідальність за доступ до правосуддя буде 

покладено на органи та посадових осіб судової влади. 

Другий: повноваженнями щодо внесення проектів законів наділити 

Міністерство юстиції України, діяльність якого безпосередньо пов’язана із 

захистом прав людини і громадянина у сфері юстиції за поданням Державної 

судової адміністрації України та за погодженням із Головою Верховного Суду. 

Проте такий підхід не позбавлений ризиків здійснення політичного впливу на 

незалежність судової влади з боку виконавчого органу влади.  

Таким чином, кожен із варіантів передбачає позбавлення Президента 

України повноважень стосовно вирішення питань утворення та ліквідації судів, 

оскільки такий порядок не забезпечує незалежності суду як засади організації 

судової влади. Крім того, Президент наділений правом вето щодо прийнятих 

Верховною Радою України законів, у тому числі щодо ліквідації чи утворення 

судів.  

Отже, нормативно-правове регулювання порядку утворення та ліквідації 

судів не забезпечує реалізації незалежності суду як засади організації судової 

влади, оскільки головну роль у прийнятті рішення відіграють політичні 

суб’єкти владних повноважень, а не судова влада, як це характерно для 

демократично-правової держави. 

Законодавча та виконавча влада безпосередньо беруть участь в організації 

судової влади у спосіб забезпечення фінансування та створення належних умов 

функціонування органів судової влади. За змістом Конституції України 

виключно законами України встановлюється Державний бюджет України, 

проект якого подає Кабінет Міністрів України (статті 92, 96).  

Видатки на забезпечення фінансування органів судової влади є частиною 

Державного бюджету України, тому порядок фінансування судової влади, з 

одного боку, регулюється загальними нормами з питань бюджетного процесу, а 

з іншого – має свої особливості, які забезпечують незалежність суду як засаду 

організації судової влади. 
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Новелою у нормативно-правовому регулюванні порядку фінансування 

органів судової влади є положення ст. 130 Конституції України, згідно з якими 

видатки на утримання судів окремо визначаються в Державному бюджеті 

України з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя. Аналогічне 

положення наведено у ч. 3 ст. 146 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» 2016 р.  

Варто зазначити, що раніше ВРЮ (попередник Вищої ради правосуддя) 

таких пропозицій не надавала. Порядок складання бюджетного запиту 

здійснювалося за загальним для всіх розпорядників бюджетних коштів 

порядком. 

Наведене конституційне положення з огляду на міжнародно-правові 

стандарти є гарантією забезпечення незалежності суду як засади організації 

судової влади, оскільки безпосередньо забезпечує незалежність судової влади з 

питань державного фінансування та належний рівень її фінансового 

забезпечення.  

Належним забезпеченням фінансування судової влади відповідно до ч. 2 

ст. 146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є такі видатки на 

утримання судів, які окремо визначені в Державному бюджеті України, 

не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення 

правосуддя відповідно до закону. Таким чином, на законодавчому рівні 

встановлено гарантії мінімального рівня фінансування судової системи, 

критерієм якого є забезпечення здійснення правосуддя. 

Проте варто зауважити, що цей критерій є умовним, оскільки визначення 

рівня видатків на фінансування судової системи залежить від кількості справ, 

які надходитимуть на розгляд суду в наступному році, що неможливо 

спрогнозувати, проте зазвичай «політична кон’юнктура» може вносити певні 

корективи. Відтак, фінансування судової системи за принципом мінімального 

рівня від необхідного забезпечення вбачається таким, що не забезпечуватиме 

ефективного функціонування судової влади.  
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На практиці фінансування судової влади відбуватиметься тепер за таким 

алгоритмом: головні розпорядники коштів (Державна судова адміністрація 

України, Верховний Суд, Вища рада правосуддя) готують бюджетний запит на 

наступний рік. За логікою законодавця, головні розпорядники бюджетних 

коштів подають підготовлені ними бюджетні запити на розгляд Вищої ради 

правосуддя, котра здійснює аналіз та підготовку пропозицій стосовно 

бюджетного запиту, які вносить Міністерству фінансів України. У 

подальшому Міністерство фінансів України здійснює аналіз отриманих від 

головних розпорядників бюджетних запитів на предмет їх відповідності меті 

діяльності, державній політиці, ефективності використання бюджетних коштів 

і проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками коштів, після 

цього формується проект закону про державний бюджет, потім Кабінет 

Міністрів України вносить цей проект закону на розгляд Верховної Ради 

України [138; 15]. 

Отже, Вища рада правосуддя на етапі підготовки проекту закону про 

Державний бюджет України надає пропозиції стосовно необхідного рівня 

фінансування судової влади, які має бути враховано Кабінетом Міністрів 

України. Таким чином, виконавчий орган влади позбавлений права зменшувати 

видатки на утримання органів судової влади без погодження з Вищою радою 

правосуддя, що є гарантією забезпечення належного фінансування судової 

системи. 

Таким чином, прийняття рішення щодо фінансування судової влади 

законодавчим органом влади шляхом подання проекту закону про бюджет 

виконавчим органом влади, підготовленого за консультацією із незалежним 

органом судової влади, корелюється з демократичними принципами 

державного управління та незалежністю суду як засадою організації судової 

влади. Нормативно-правове регулювання порядку забезпечення 

функціонування судової влади передбачає реалізацію незалежності суду як 

засади організації судової влади та дотримання вимог міжнародно-правових 
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стандартів із зазначених питань, згідно з якими виділення коштів на утримання 

судів повинно здійснюватися державою за консультацією із судовою владою.  

Контроль за використанням органами судової влади бюджетних коштів, 

визначених у Законі України «Про Державний бюджет України» як видатки на 

утримання судів, здійснює дорадчий орган Верховної Ради України – 

Рахункова палата України. Порядок проведення відповідних перевірок повинен 

передбачати незалежність аудиту та незалежність функціонування судового 

органу. Так, з метою забезпечення незалежності суду як засади організації 

судової влади під час взаємодії дорадчого органу законодавчої влади та 

головних розпорядників коштів судової влади під час здійснення перевірок, на 

наш погляд, варто запровадити механізм внутрішнього аудиту в системі судової 

влади, доручивши цю функцію Вищій раді правосуддя. Вбачається, що така 

функція незалежного конституційного органу є похідною від повноважень 

надавати пропозиції стосовно рівня фінансування судової влади, виконання 

якої, в тому числі, забезпечуватиметься функцією контролю за ефективним 

використанням бюджетних коштів.  

Окремо слід звернути увагу на положення ст. 125 Конституції України, 

згідно з яким судоустрій в Україні встановлюється законом. Зазначена 

конституційна норма є новелою, оскільки до внесення відповідних змін 

судоустрій був встановлений безпосередньо Конституцією України. Варто 

зазначити, що такі зміни, на жаль, не забезпечують незалежності суду як засади 

організації судової влади, а також не відповідають демократично-правовим 

принципам і міжнародно-правовим стандартам з питань судоустрою, зважаючи 

на таке. 

Аналіз міжнародно-правових стандартів незалежності суду як засади 

організації судової влади засвідчує, що основоположні засади організації 

судової влади повинні бути утверджені на конституційному рівні, що є 

гарантією незалежності судової влади, зважаючи на складну процедуру 

внесення змін до Конституції України. Крім того, відповідно до положень 

Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України 
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належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету 

Міністрів України, що не виключає здійснення політичного впливу на судову 

владу шляхом внесення змін до законодавчого регулювання питань 

судоустрою. В свою чергу, органи судової влади не наділені правом 

законодавчої ініціативи, що виключає їх участь у вирішенні питань організації 

системи судоустрою.  

Зважаючи на те, що система судоустрою визначається на засадах 

інстанційності, територіальності та спеціалізації, які ґрунтуються на основах 

конституційного ладу, зокрема засад судочинства і територіального устрою, у 

демократично-правовій державі система судоустрою є гарантією демократично-

правових засад організації державної влади в цілому. Таким чином, 

нормативно-правове регулювання, згідно з яким судоустрій України 

встановлюється законом, а не Конституцією України, не забезпечує реалізації 

незалежності суду як засади організації судової влади.  

Варто зазначити, що важливим органом судової влади, який забезпечує 

верховенство права в державі та реалізацію демократичного принципу 

стримувань і противаг, є КСУ. Правовий статус КСУ та суддів КСУ, а також 

порядок його організації встановлено у розділі XII Конституції України та у 

Законі України «Про Конституційний Суд України». 

Згідно з внесеними змінами до зазначеного розділу Конституції України 

окремі положення набули ширшого конституційно-правового регулювання, що 

є однією із гарантій незалежності суду як засади організації судової влади. Так, 

відтепер Президент України та Верховна Рада України позбавлені права 

звільняти суддів КСУ, незважаючи на те, що за ними залишено компетенцію 

призначати по 6 суддів КСУ. Відповідно до положень ст. 149
1
 Конституції 

України рішення про звільнення з посади судді приймається двома третинами 

від конституційного складу КСУ (двома третинами із 16 суддів). Крім того, 

підстави для звільнення встановлено безпосередньо у Конституції України, що 

також є гарантією незалежності суду як засади організації судової влади. 

Відповідний розділ Конституції України також доповнено ст. 148
1
, згідно з 
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якою визначено окремий порядок фінансування КСУ, видатки на забезпечення 

якого встановлюються на підставі пропозицій Голови КСУ. В свою чергу, 

Голова КСУ обирається на пленарному засіданні шляхом таємного голосування 

на три роки без права переобрання. 

Із наведеного вбачається, що конституційно-правовий статус КСУ та 

суддів КСУ є відмінним від інших судових органів, що забезпечує незалежність 

функціонування цього суду як складової судової влади та самостійного 

суб’єкта системи стримувань і противаг. 

Аналіз елементів організації судової влади як складової державної влади, 

зокрема призначення суддів на посади, створення, ліквідації та реорганізації 

судів, фінансування судової влади та визначення системи судоустрою, 

засвідчує, що зазначені конституційні механізми отримали оновлене 

конституційно-правове регулювання. Зокрема, що стосується конституційних 

механізмів, відповідно до яких організація судової влади здійснюється за 

консультацією або поданням конституційного органу – Вищої ради правосуддя. 

Ці зміни спрямовані насамперед на забезпечення незалежності судової влади у 

спосіб наділення незалежного конституційного органу широкими 

повноваженнями з питань організації судової влади. Проте згідно з 

міжнародно-правовими стандартами судової влади зазначений орган повинен 

бути незалежним конституційним органом судової влади, гарантією чого є 

переважна більшість у його складі суддів.   

Нормативно-правове регулювання функціонування та організації Вищої 

ради правосуддя здійснюється Конституцією України та Законом України «Про 

Вищу раду правосуддя», який на цей час перебуває на стадії підготовки. За 

змістом положень ст. 131 Конституції України Вища рада правосуддя 

складається із 21 члена, з яких 10 обирає З’їзд суддів України із числа суддів чи 

суддів у відставці, 2 призначає Президент України, 2 обирає Верховна Рада 

України, а решту обирають за однаковими квотами з’їзд адвокатів України, 

всеукраїнська конференція прокурорів, з’їзд представників вищих навчальних 

закладів.  
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Втім, функціонування Вищої ради правосуддя не забезпечуватиме 

незалежності судової влади, зважаючи, зокрема, на таке. По-перше, як засвідчує 

проведений аналіз положень Конституції України, цей орган державної влади 

самостійно не приймає рішень з питань організації судової влади, а здійснює 

свої повноваження у спосіб обов’язкових консультацій і внесення подань 

іншим суб’єктам владних повноважень, які приймають остаточне рішення. 

Тобто взаємодіє з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом 

Міністрів України з питань організації судової влади як складової державної 

влади, які, в тому числі, беруть участь у її формуванні.  

Таким чином, порядок організації та повноваження зазначеного органу 

влади засвідчують, що Вища рада правосуддя за правовим статусом –  

не конституційний орган судової влади, а конституційний орган організації 

судової влади, формування якого здійснюється, зокрема, політичними 

суб’єктами владних повноважень, що все ж зумовлює опосередкований вплив 

на функціонування зазначеного органу. 

По-друге, Вища рада правосуддя наділена рядом інших важливих 

повноважень з питань організаційного забезпечення судової влади – ухвалення 

рішення про порушення суддею присяги, звільнення судді з посади, тимчасове 

відсторонення судді від посади, надання дозволу на затримання судді та 

тримання його під вартою, – тобто здійснює функції, пов’язані безпосередньо з 

правовим статусом суддів як носіїв судової влади. А отже, не будучи органом 

судової влади, здійснює повноваження з питань внутрішнього рівня організації 

судової влади, що не сприяє забезпеченню незалежності суду як засади 

організації судової влади. 

Таким чином, внаслідок змін, внесених до Конституції України, створено 

конституційний орган влади, організація якого здійснюється політичними 

суб’єктами владних повноважень у спосіб прийняття рішення щодо 

призначення окремих членів. Цей орган також наділено широкими 

повноваженнями з питань організації судової влади як на зовнішньому, так і на 

внутрішньому рівнях. На зовнішньому рівні організації судової влади як 
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складової державної влади Вища рада правосуддя обмежена консультативною 

функцією та функцію внесення подання суб’єктам владних повноважень, на 

внутрішньому рівні – має широкі повноваження приймати остаточні рішення з 

питань правового статусу суддів. Таким чином, посилено роль Вищої ради 

правосуддя щодо питань внутрішньої організації судової влади, але не 

забезпечено політичної незалежності судової влади з питань її організації на 

зовнішньому рівні.  

Отже, нормативно-правове регулювання організації Вищої ради 

правосуддя засвідчує, що функціонування зазначеного конституційного органу 

влади не позбавляє судову владу політичного впливу суб’єктів владних 

повноважень, а відтак не гарантує забезпечення незалежності суду як засади 

організації судової влади в Україні. Крім того, із комплексного аналізу 

конституційних положень вбачається, що внаслідок внесення змін було 

посилено роль Президента України, який прямо та опосередковано бере участь 

у питаннях організації судової влади, що не зовсім відповідає його функціям у 

демократично-правовій державі та не забезпечує політичної незалежності 

судової влади як складової державної влади. 

У цьому контексті варто звернути увагу, що в Конституції України, 

зокрема у розділі VIIІ «Правосуддя» поняття «судова влада» та «органи судової 

влади» не вжито взагалі, натомість вжито поняття «правосуддя», «суди», 

«судді». Так, у ст. 124 Основного Закону встановлено, що: «правосуддя в 

Україні здійснюють виключно суди», далі у цій статті зазначено: «делегування 

функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускаються. Юрисдикція суду поширюється на будь-

який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення». У ст. 1 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що судова влада в Україні 

здійснюється незалежними судами, утвореними відповідно до закону, а 

реалізується – суддями. 
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Таким чином, за логікою законодавця, судова влада зводиться до суддів і 

судів, її організація здійснюється Президентом України, Верховною Радою 

України та Вищою радою правосуддя.  

Проте із наведеним важко погодитися, зважаючи на те, що судова влада 

здійснює інші функції, окрім судочинства, які виконують органи державної 

влади, більшість посад у складі яких обіймають судді, що зумовлює їх правовий 

статус як органів судової влади.  

Порядок організації інших органів судової влади, які здійснюють 

організаційне забезпечення судової влади, також є складовим елементом 

незалежності суду як засади організації судової влади, оскільки їх 

функціонування безпосередньо пов’язано з функціонуванням судової влади в 

цілому. Порядок організації зазначених органів судової влади нормативно 

урегульовано Законом України «Про судоустрій і статус суддів», положення 

якого також зазнали змін у межах правової реформи.  

Дисциплінарно-кваліфікаційну функцію здійснює Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України, яка згідно зі ст. 94 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» є державним органом суддівського врядування, що діє у системі 

правосуддя. До складу цього органу за квотним принципом обираються 

(призначаються) 16 членів, зокрема: з’їздом суддів – 8; з’їздом адвокатів – 2; 

з’їздом представників вищих навчальних закладів – 2; Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини – 2; Головою Державної судової 

адміністрації України – 2. Аналіз повноважень Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України (ст. 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») 

засвідчує, що порядок організації цього органу є нелогічним за суб’єктним 

складом і порядком призначення. Незрозуміло, для чого такими повноваженнями 

наділяти Голову Державної судової адміністрації України та Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. Більш логічним було би розподілити ці 

квоти між з’їздом суддів і з’їздом представників вищих навчальних закладів та 

збільшити таким шляхом кількість суддів у складі Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України до 10, а кількість науковців – до 4.  
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Важливою гарантією підзвітності та громадського контролю діяльності 

зазначеного органу судової влади є функціонування Громадської ради 

доброчесності, створення якої передбачає чинне законодавство, а саме ст. 87 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що є новелою нормативно-

правового регулювання. 

Таким чином, повноваження та порядок організації Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України засвідчують її правовий статус як органу судової влади.  

Крім того, главою 2 розділу ХІ Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» встановлено порядок організації Державної судової адміністрації 

України (ст. 151), що за оновленим законодавством є державним органом у 

системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення 

діяльності органів судової влади. Стосовно окремих повноважень Державна 

судова адміністрація України є виконавчим органом Вищої ради правосуддя.  

Також за змістом положень спеціального закону в системі правосуддя 

функціонує Національна школа суддів України, яка є державною установою зі 

спеціальним статусом у системі правосуддя, що утворюється при Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів України (ст. 104 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів»). 

Таким чином, згідно з чинним законодавством Вища рада правосуддя, 

Державна судова адміністрація України, Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України та Національна школа суддів України є державними органами в 

системі правосуддя, які здійснюють повноваження з питань організації судової 

влади. Функціонування зазначених органів влади поза системою судової влади 

не забезпечує незалежності суду як засади організації судової влади. 

Віднесення цих органів до системи органів правосуддя не корелюється з тим, 

що у розділі VIII «Правосуддя» Конституції України також викладено норми, 

які визначають порядок організації і функціонування органів прокуратури та 

адвокатури. За такою логікою законодавця зазначені державні органи в системі 

правосуддя повинні здійснювати організаційне забезпечення не лише судів, а й 

органів прокуратури та адвокатури, що забезпечує обґрунтованість 
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виокремлення системи органів правосуддя. Проте залишається питання 

незалежності судової влади, яка згідно з Конституцією України забезпечується 

обов’язком незалежного функціонування судів і суддів, але не забезпечується 

незалежністю суду як засадою організації судової влади. 

Організаційне забезпечення роботи суду, суддів і судового процесу 

здійснює апарат суду, котрий очолює керівник апарату (ст. 155 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів»), який призначається Державною судовою 

адміністрацією України за поданням голови суду. Керівник апарату несе 

персональну відповідальність за організаційне забезпечення роботи суду, 

контроль за діяльністю якого здійснюють збори суддів відповідного суду.  

Представляє суд як орган державної влади у відносинах з іншими органами 

влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами голова 

суду, який обирається на посаду зборами суддів суду. Варто зазначити, що 

Конституцією України визначено порядок обрання лише Голови Верховного 

Суду та Голови КСУ, обрання на інші адміністративні посади здійснюється 

відповідно до положень ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Таким чином, організація роботи суду здійснюється зборами суддів, яку 

безпосередньо забезпечують голова суду та керівник апарату, відповідальні та 

підконтрольні зборам суддів у виконанні адміністративних повноважень. Варто 

акцентувати, що збори суддів є ефективним засобом судового управління, який 

забезпечує незалежність суду як засаду організації судової влади. Проте 

загалом система органів суддівського самоврядування є занадто складною та 

викликає ряд зауважень, про які вже неодноразово було зазначено в наукових 

дослідженнях [77; 8].  

Підсумовуючи аналіз конституційних положень незалежності суду як 

засади організації судової влади, варто зазначити, що хоча до конституційних 

та законодавчих засад організації судової влади і було внесено зміни, проте 

позбавитися певних недоліків не вдалося. Зокрема, це зумовлено тим, що у 

положеннях Конституції України відсутня норма, яка встановлювала би 

правовий статус судової влади як складової державної влади, що передбачає 
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визначення системи органів судової влади, функцій судової влади, правового 

статусу органів судової влади. Зведення судової влади виключно до суду та 

суддів продовжує радянську правову традицію, згідно з якою судова влада 

передбачала систему судових органів. Судова влада у демократично-правовій 

державі, якою є Україна згідно з Конституцією України, повинна бути 

незалежною складовою судової влади, функції якої виходять за межі здійснення 

судочинства. Зміни, внесені до Конституції України щодо правосуддя, є, 

безперечно, прогресивними порівняно із попереднім нормативно-правовим 

регулюванням, проте не забезпечують незалежності суду як засади організації 

судової влади, оскільки не передбачають незалежності судової влади у 

вирішенні питань її організації. Водночас функціонування системи органів 

правосуддя, які формуються, в тому числі, за участю політичних суб’єктів 

владних повноважень, вкотре укорінило політичний вплив на організацію та 

функціонування судової влади.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Уніфіковано міжнародно-правові стандарти незалежності суду як 

засади організації судової влади, серед яких виокремлено такі: незалежність 

судової влади від законодавчої і виконавчої влади, що забезпечується у спосіб 

самоврядування судової влади та механізмів їх взаємодії; підконтрольність і 

підзвітність судової влади народу, індикатором якої є довіра громадян до 

судової влади; незалежність суду та суддів; самоврядність судової влади з 

питань добору суддів, їх кар’єрного зростання та відповідальності. 

Запропоновано критерії класифікації і виокремлено стандарти незалежності 

судової влади, незалежності судових органів, незалежності суддів. 

Обґрунтовано, що незалежність суду є загальносвітовим стандартом 

організації та функціонування судової влади, та встановлено, що визнання 

цивілізованими державами світу проголошених у Декларації прав і свобод та їх 
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гармонізація з правом на судовий захист свідчать про трансформацію суду як 

інституту вирішення конфліктів в інститут захисту прав людини і громадянина, 

якому притаманні ознаки незалежності, безсторонності, публічності та 

компетентності. 

2. Незалежність і безсторонність суду є гарантіями забезпечення права 

на справедливий суд (ст. 6 Конвенції), які співвідносяться як інституціональна 

та функціональна ознаки суду. Серед стандартів незалежності суду як засади 

організації судової влади виокремлено такі: реалізація в основному законі засад 

поділу влади та принципу стримувань і противаг; інстанційність судової 

системи та спеціалізація суддів; утворення, реорганізація та ліквідація судів у 

спосіб прийняття закону; єдність правового статусу суддів; функціонування 

незалежного конституційного органу влади та дорадчих органів судової влади, 

більшість у складі яких становлять судді; функціонування системи органів 

суддівського самоврядування; застосування можливостей інформаційних 

технологій щодо розподілу справ; гендерна рівність у суддівській професії 

(хоча прямо і не передбачена стосовно суддів, проте походить від інших 

міжнародно-правових стандартів); механізми відповідальності суддів; 

механізми виконання судових рішень. Незалежність судової влади від глави 

держави або парламенту в разі розподілу повноважень з прийняття рішень 

щодо суддів або судової системи повинна бути забезпечена обов’язковим 

характером рекомендацій незалежного органу судової влади. Встановлено 

відсутність європейських стандартів щодо організації судових органів 

конституційної юрисдикції. 

3. Джерелами формування та утвердження європейських стандартів 

незалежності суду як засади організації судової влади є: Рекомендації Комітету 

Міністрів Ради Європи; Висновки КРЄС; Висновки Європейської комісії «За 

демократію через право»; документи, підготовлені Європейською асоціацією 

суддів, та інші. Виокремлено такі стандарти незалежності суду як засади 

організації судової влади, які умовно поділяються на два рівні: зовнішній 

рівень (конституційне визначення засад організації судової влади; 
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функціонування в системі органів судової влади суддівського самоврядування; 

конструктивна взаємодія судової влади з установами та органами влади; 

компетенційна незалежність судової влади від законодавчої та виконавчої 

складових державної влади; заборона політичного впливу на судову владу; 

забезпечення консультацій із представниками судової влади при формуванні 

бюджету; надання рекомендацій відповідними органами судової влади з питань 

призначення суддів, якщо таке призначення здійснюється іншими органами 

державної влади чи посадовими особами) і внутрішній рівень (ієрархічна 

організація системи судових органів; об’єктивний розподіл справ між суддями; 

самостійність в адмініструванні судів; організація незалежних органів судової 

влади, які не входять до системи судових органів, за принципом переважної 

більшості у їх складі суддів, обраних суддями). 

4. Окремі стандарти незалежності суду як засади організації судової 

влади наведено в основних принципах Великої хартії суддів (де, зокрема, 

зазначено про раду магістратури чи інший орган, незалежний від законодавчої 

та виконавчої влади, який повинен бути наділений повноваженнями з питань 

організації, функціонування судової влади та статусу суддів і забезпечуватиме 

у такий спосіб незалежність судової влади), а також у Висновках КРЄС, а саме: 

визначення в основному законі держави принципу поділу влади як легітимної 

ознаки незалежності судової влади; конституційно-правове забезпечення 

принципу стримувань і противаг у взаємодії законодавчої, виконавчої та 

судової влади, що забезпечує підзвітність кожної із них інтересам суспільства і 

незалежність судової влади; забезпечення легітимності суддів у спосіб їх 

призначення відповідно до законодавчо встановлених процедур і прийняття 

ними судового рішення; легітимність судової влади має бути підтверджена 

довірою та повагою суспільства; функціонування незалежних дорадчих органів 

судової влади; гендерна рівність у суддівській професії та інші. 

5. Утвердження незалежності суду як засади організації судової влади в 

Україні відбувалося у декілька етапів і триває донині. Їх можна умовно 

поділити на такі періоди: І період – 1992–2002 рр.; ІІ період – 2004–2010 рр.;            
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ІІІ період – 2010–2015 рр.; ІV період – 2016–2020 рр. У кожному із періодів 

(окрім останнього) реформування законодавства спостерігалася тенденція до 

гарантування окремих аспектів незалежності суддів, а не незалежності суду як 

засади організації та функціонування судової влади в Україні, про що свідчить 

неодноразове внесення змін до законодавства з питань судоустрою і статусу 

суддів, при цьому конституційні основи організації судової влади залишалися 

незмінними. Зазначено, що зміни, внесені до Конституції України з питань 

організації судової влади, є прогресивними, проте не забезпечують 

утвердження незалежності суду як засади організації судової влади.  

6. Виокремлено законодавчі положення, які забезпечують незалежність 

суду як засаду організації судової влади в Україні, а саме: порядок призначення 

судді на посаду, відповідно до якого призначення здійснюється Президентом 

України за поданням Вищої ради правосуддя безстроково; триланкова система 

судоустрою; обов’язкове проведення консультацій з Вищою радою правосуддя 

з питань фінансування судової влади; створення конституційного органу Вищої 

ради правосуддя з більшістю суддів у складі та широкими повноваженнями; 

створення Громадської ради доброчесності. 

7. Обґрунтовано, що серед недоліків нормативно-правового 

регулювання варто виокремити: відсутність у Конституції України норми, яка 

встановлює право на справедливий суд; конституційну неврегульованість 

правового статусу судової влади; визначення системи судоустрою в 

положеннях Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а не у нормах 

Конституції України; ускладнений і багаторівневий механізм створення та 

ліквідації судів; порядок призначення Президентом України та Парламентом по 

два члени до Вищої ради правосуддя, що не забезпечує незалежності 

зазначеного конституційного органу; посилення ролі Глави держави у порядку 

формування судової влади, що не відповідає його функціям у демократичній 

державі; нормативне визначення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Державної судової адміністрації України, Національної школи суддів України 

як державних органів та установ у системі правосуддя, коли такі органи 
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не беруть участі у здійсненні правосуддя. Крім того, доведено, що адвокатура 

та прокуратура є інститутами забезпечення здійснення правосуддя, а тому 

конституційний порядок обрання Генерального прокурора не забезпечує 

незалежності здійснення правосуддя, оскільки містить ризики політичного 

впливу суб’єктів призначення його на посаду. Крім того, деякі повноваження 

прокуратури не кореспондуються зі здійсненням правосуддя (зокрема щодо 

досудового розслідування та процесуального керівництва). 

8. Запропоновано передбачити в Конституції України норму, в якій 

визначити зміст права людини на справедливий суд. Розділ VIII Конституції 

перейменувати на «Судова влада, прокуратура та адвокатура», в змісті якого 

встановити, що судова влада забезпечує кожному право на справедливий суд у 

спосіб здійснення правосуддя. У ст. 131 Конституції України визначити, що 

Вища рада правосуддя є незалежним конституційним органом судової влади. 

Закріпити правовий статус інших органів та установ як органів судової влади, 

що здійснюють організаційне забезпечення судової влади. Внести зміни до 

порядку призначення членів Вищої ради правосуддя, згідно з якими добір 

здійснюватиметься за участю громадськості, що забезпечить підзвітність і 

відповідальність судової влади перед суспільством. Змінити порядок 

призначення Генерального прокурора, відповідно до якого такі повноваження 

буде передано Вищій раді правосуддя. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДУ  

ЯК ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 

 

3.1. Тенденції розвитку міжнародно-правових стандартів 

незалежності суду як засади організації судової влади 

 

Проведене наукове дослідження дало змогу передбачити формування 

можливих тенденцій розвитку міжнародно-правових стандартів незалежності 

суду як засади організації судової влади. 

Так, аналіз системи міжнародно-правових стандартів, викладений у 

попередніх підрозділах цієї роботи, довів, що темпи їх розвитку, зокрема 

стосовно міжнародно-правових актів, створених під егідою ООН, дещо 

сповільнено.  

Натомість на локальних рівнях, наприклад, у міжнародно-правових актах, 

створених Радою Європи, ці стандарти, навпаки, набули окресленої деталізації 

та були адаптовані до сучасних реалій і потреб формування судової влади 

світових держав.  

Можливо, така ситуація зумовлена тим, що загальні міжнародно-правові 

стандарти з питань організації судової влади та здійснення правосуддя на 

сьогодні вже враховано державами-учасницями глобальних міждержавних 

об’єднань. Разом із тим потреби розвитку сучасного суспільства і різних держав 

вимагають напрацювання нових міжнародно-правових стандартів із питань 

судової влади, які б забезпечували незалежність судової влади на новому рівні.   

З іншого боку, відсутність динамічного розвитку міжнародно-правових 

стандартів і активізацію розробки локальних стандартів можна пояснити 

глобальним становищем у геополітичній площині та зосередженням уваги на 

напрацюванні новітніх заходів забезпечення безпеки і миру в окремих зонах 

конфліктів. Ефективність функціонування міжнародних судових інституцій та 

судових органів суверенних держав відіграє важливу роль у забезпеченні 
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захисту прав людини в процесах посилення боротьби з тероризмом, що 

пов’язано із забезпеченням рівноваги між інтересами держави та правами 

людини у контексті зазначеної діяльності.  

У міжнародно-правових актах, прийнятих ООН і Радою Європи, 

неодноразово наголошувалося на важливості ролі суддів у забезпеченні 

верховенства права під час розгляду різних категорій справ, необхідності 

дотримання вимог Конвенції як стосовно обвинувачених осіб, так і щодо 

потерпілих. Таким чином, функцією судової влади в сучасних демократичних 

державах, у тому числі, є захист основоположних демократичних цінностей, що 

зумовлює необхідність утвердження незалежності суду як засади організації 

судової влади. 

Зважаючи на масове поширення зазначеного явища в сучасних 

демократичних державах, тенденцією розвитку міжнародно-правового 

регулювання незалежності суду як засади організації судової влади повинно 

бути утвердження міжнародних стандартів взаємодії судової влади та органів 

державної влади, що здійснюють боротьбу з тероризмом і забезпечують 

верховенство права та захист демократичних цінностей держави.  

Варто акцентувати, що поширення сьогодні набувають загрози прямих 

збройних зіткнень між державами-конкурентами та блоками держав із дуже 

тривожною перспективою застосування сил ядерного стримування. Наведене 

загрожує миру та безпеці не лише у територіальних межах геополітичного 

конфлікту, а й в усьому світовому співтоваристві. Такі дії йменуються 

боротьбою між демократичними цінностями і тоталітарними тенденціями, під 

якою приховано, в тому числі, конфлікти інтересів наддержавних організацій та 

суверенних держав, внаслідок яких відбувається поширення різного роду 

негативних явищ, які підривають основи миру і безпеки всередині окремих 

держав.  

Зазначені негативні явища безпосередньо порушують економічні, 

соціальні та культурні права мешканців зон конфлікту, при цьому захист таких 

осіб знову ж таки покладається на судову владу в суверенних державах і 
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міжнародні судові інституції. Викладене зумовлює тенденцію до появи нової 

категорії судових справ з питань реституції житла і майна біженців та осіб, 

переміщених (тимчасово переміщених) із територій конфлікту.   

Загальна кон’юнктура міжнародно-правового середовища та його сучасних 

проблем зумовлює необхідність започаткування нового етапу розвитку 

міжнародно-правових стандартів, які мають бути спрямовані не лише на 

боротьбу із зазначеними негативними явищами, що й досі існують, а й на 

напрацювання механізмів ефективного налагодження взаємозв’язків 

наддержавних інституцій з метою вирішення міждержавних конфліктів в 

інтересах їх мирного урегулювання. Основу таких стандартів можуть становити 

загальні підходи досудового або квазісудового врегулювання конфліктів між 

суб’єктами міжнародної політики. Зокрема, цього можна досягти за допомогою 

функціонування певних глобальних судових інституцій, до юрисдикції яких 

буде віднесено вирішення правових конфліктів, що виникли у наддержавній 

геополітичній площині.  

Функціонування вже створених міжнародних судових інституцій і 

тенденція до появи їх новітніх глобальних форм призводить до необхідності 

утвердження міжнародно-правових стандартів незалежності суду як засади 

організації міжнародних судових інституцій. У цьому контексті стандарти 

незалежності суду як засади організації таких міжнародних інституцій є новим 

напрямом розвитку їх теоретичних положень і міжнародно-правового 

врегулювання.  

Отже, загальний контекст розвитку світової спільноти та міждержавної 

взаємодії, новітні аспекти функціонування судової влади у різних державах 

зумовлюють необхідність формування нових підходів до організації судової 

влади, що передбачатиме взаємодію судових органів національних держав і 

міжнародних судових інституцій. Ратифікація суверенними державами 

міжнародних договорів з питань визнання діяльності міжнародних судових 

інституцій передбачає формування нового підходу до розуміння незалежності 

суду як засади організації судової влади. Таким чинником має стати створення 
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структури судової влади, яка передбачатиме «продовження» судової влади 

окремих держав у формі наддержавних судових установ, організацій, органів, 

причому як локального, наприклад, європейського, так і глобального рівня. 

Зрозуміло, що стрижневим елементом у змісті принципу незалежності 

суду як засади організації судової влади є кореляція суверенітету кожної 

окремої держави та її судової влади із повноваженнями наддержавних судових 

установ. Разом із тим окремі напрацювання із цього питання вже викладено у 

дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Тож основним напрямом розвитку незалежності суду як засади організації 

судової влади повинна стати тенденція до більш інтенсивного розвитку 

міжнародно-правових стандартів забезпечення суверенітету національних 

судових органів порівняно із наддержавними судовими інституціями 

локального (європейського) і глобального рівнів, які забезпечуватимуть 

суверенітет держави та свободу народу з метою недопущення порушень 

основоположних прав людини і громадянина національної держави, їх прав на 

мир та безпеку.  

Вже упродовж тривалого часу в Європі функціонують ЄСПЛ, Суд 

Європейського Союзу та Міжнародний кримінальний суд. Проте міжнародно-

правові акти Ради Європи та ЄС не містять засад організації зазначених 

міжнародних інституцій, однією з яких має бути незалежність суду.   

Таким чином, очевидною є наявність двох тенденцій розвитку 

європейського міжнародно-правового регулювання незалежності суду як засади 

організації судової влади: 

– напрацювання загальних міжнародно-правових стандартів незалежності 

суду як засади організації міжнародних судових інституцій; 

– напрацювання міжнародно-правових стандартів з питань гарантування 

незалежності суду як засади організації в аспекті взаємодії національних 

органів судової влади та міжнародних судових інституцій. 

Останні події, які відбуваються в Україні, є прикладом, коли актуальність 

ратифікації Римського статуту та визнання юрисдикції Міжнародного 
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кримінального суду зумовлена одразу двома чинниками, про які йшлося вище. 

Адже Угода про асоціацію між Україною та ЄС містить положення, що 

зобов’язує Україну забезпечити ратифікацію Римського статуту та співпрацю з 

Міжнародним кримінальним судом. 

Аналіз змін, внесених до Конституції України в частині правосуддя, 

наведений у попередньому розділі, доводить, що на конституційному рівні 

встановлено норму, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду 

у разі ратифікації Римського статуту. Зазначену норму викладено у 

конституційних положеннях з питань організації судової влади, а тому 

організаційні процеси в цьому напрямі повинні враховувати конституційний 

принцип незалежності судової влади в Україні та похідний від нього принцип 

незалежності суду як засади організації судової влади в Україні.  

Аналіз міжнародних та європейських стандартів організації судової влади 

засвідчує, що їх положення також спрямовані на забезпечення незалежності 

суддів і судових органів. Зазначене пояснюється тим, що організація судової 

влади у державах із різною формою правління має власні відмінності, а тому 

утвердження єдиних стандартів організації судової влади порушуватиме 

суверенітет держави на утвердження конституційного ладу.  

Навіть у державах зі сталою демократією порядок організації судової 

влади є різним. Проте аналіз стану забезпечення прав людини в Європі, який 

проводиться дорадчими органами Ради Європи, переконливо свідчить про 

необхідність утвердження стандартів організації судової влади у демократично-

правових державах. Адже процес утвердження незалежної судової влади в 

європейських державах «перехідної демократії» є надто складним та не може 

протистояти негативним явищам економічних і державотворчих процесів. 

Крім того, варто зазначити, що для окремих держав характерним є 

виникнення конфліктів між законодавчою, виконавчою та судовою складовими 

державної влади, що має прояв у політичному впливі на організацію та 

функціонування судової влади, висловлення новою політичною більшістю 

недовіри вже працюючим суддям, закликами до люстрації, негативними 
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висловлюваннями на адресу представників судової влади. Так, у доповіді 

Генерального секретаря Ради Європи 2015 р. було зазначено, що третина 

держав-членів Ради Європи не забезпечують незалежності судової влади та 

суддів, що є тривожним сигналом стосовно забезпечення безпеки демократії в 

Європі [52].  

Однією із причин зазначеного є те, що чинні міжнародно-правові 

стандарти з питань судової влади більшою мірою стосуються незалежності 

суддів і не забезпечують незалежності судової влади як складової державної 

влади.  

Таким чином, тенденцією розвитку міжнародно-правових стандартів 

незалежності судової влади вбачається врегулювання у міжнародному вимірі 

таких питань як: взаємодія судової влади із законодавчою та виконавчою 

складовими влади у системі поділу влади; легітимність судової влади; 

механізми відповідальності судової влади перед іншими складовими державної 

влади та суспільством у цілому; визначення меж участі суб’єктів політичних 

повноважень у питаннях організації судової влади; напрацювання механізмів 

забезпечення довіри громадян до судової влади. Визначення на міжнародно-

правовому рівні таких засад незалежності судової влади зумовлює тенденцію 

розвитку незалежності суду як засади організації судової влади у спосіб 

утвердження комплексного міжнародно-правового акта, який встановлюватиме 

стандарти організації судової влади у демократично-правовій державі, що 

передбачатимуть реалізацію засад незалежності судової влади.  

Варто звернути увагу на зміст окремих аспектів незалежності судової 

влади, які пропонується визначити у міжнародних документах. Питання 

взаємодії судової влади з іншими складовими державної влади зумовлено 

принципами демократії, що передбачають функціонування незалежної судової 

влади, яка спільно з іншими видами влади діє в інтересах народу. Отже, 

нормативно-правове регулювання відносин між суб’єктами державної влади 

повинно забезпечувати, по-перше, суспільні інтереси, а по-друге, повагу до 

незалежного здійснення функцій кожною зі складових державної влади. 
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Здійснення правосуддя у державі потребує комплексу заходів, зокрема: 

відповідного законодавчого забезпечення; кадрового, фінансового, 

матеріального забезпечення судової влади; якісного досудового слідства; 

ефективного захисту та представництва в судовому процесі; ефективного 

виконання судових рішень, які забезпечуються не лише судовою владою, а й 

іншими органами державної влади. Крім того, реалізація кожного заходу 

передбачає діяльність держави у забезпеченні захисту прав людини, що 

зумовлює єдину ціль взаємодії всіх органів державної влади – забезпечення 

захисту прав людини у державі. Відтак, утвердження стандартів взаємодії 

судової влади та інших складових влади є вимогою забезпечення верховенства 

права. Зазначене не заперечує наявності деяких особливостей національного 

нормативно-правового регулювання такої взаємодії, але в його основу має 

бути покладено стандарти засад організації взаємодії, однією з яких є 

незалежність суду. 

Легітимність судової влади є надзвичайно важливим аспектом 

функціонування судової влади у демократично-правовій державі. У більшості 

світових конституцій передбачено механізми визначення і гарантування 

легітимності глави держави, законодавчих органів влади у спосіб обрання їх 

народом. Наразі поширеною є практика призначення суддів на підставі конкурсу, 

що обґрунтовується необхідністю формування висококваліфікованого 

суддівського корпусу. Втім, цього недостатньо, про що свідчить тенденція до 

здійснення люстрації як механізму оновлення суддівського корпусу. Наведене 

спричинено: по-перше, відсутністю механізмів обрання суддів народом;  

а по-друге, відсутністю механізмів відповідальності судової влади перед 

суспільством та іншими видами влади. Отже, тенденцією утвердження 

незалежності судової влади у демократично-правових державах вбачається 

запровадження процедури обрання суддів народом, яка забезпечуватиме 

легітимність судової влади. 

Проблемним аспектом відповідальності судової влади є відсутність 

стандартів правового статусу судової влади. Так, у міжнародно-правових 
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документах не встановлено, яка посадова особа представляє судову владу  

у відносинах з іншими органами влади та суспільством у цілому. Утвердження 

системи органів судової влади на чолі з вищою посадовою особою судової 

влади забезпечуватиме відповідальність конкретної особи за функціонування 

системи, а не кожного судді окремо. Відповідальність суддів за здійснення 

посадових обов’язків є невід’ємною складовою їх статусу, проте жоден із них 

не може нести відповідальності за діяльність судової влади в цілому. Наведене 

не свідчить про ієрархічне підпорядкування суддів у питаннях здійснення 

судочинства, проте повинно забезпечити системне, цілісне функціонування 

судової влади в державі. А недовіра громадян до судової влади за певних умов 

автоматично має передбачати звільнення з посад осіб, які здійснюють її 

організаційне забезпечення. 

Варто зауважити, що аналіз значної кількості міжнародно-правових 

документів, які встановлюють стандарти окремих аспектів організації судової 

влади, дав змогу дійти висновку про відсутність у них положень, які б 

визначали засади організації конституційних судів суверенних держав і 

правового статусу суддів органів конституційної юрисдикції. Важлива роль цих 

судових органів у демократично-правових державах зумовлює необхідність 

міжнародно-правового регулювання засад їх організації, що є складовим 

елементом організації судової влади.  

Дослідження сучасного стану міжнародно-правового нормативного 

регулювання незалежності суду як засади організації судової влади дає підстави 

для виокремлення таких тенденцій розвитку цієї засади:   

– напрацювання уніфікованого міжнародно-правового акта, у положеннях 

якого буде закріплено стандарти незалежності суду як засади організації 

судової влади, та його ратифікація якомога більшою кількістю сучасних 

держав;  

– забезпечення переваги міжнародно-правових стандартів забезпечення 

суверенітету національних судових органів над наддержавними судовими 
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інституціями локального (європейського) та глобального рівнів, які 

забезпечуватимуть суверенітет держави та свободу народу;   

– напрацювання загальних міжнародно-правових стандартів незалежності 

суду як засади організації міжнародних судових інституцій; 

– напрацювання міжнародно-правових стандартів із питань гарантування 

незалежності суду як засади організації судової влади в аспекті взаємодії 

національних органів судової влади та міжнародних судових інституцій; 

– утвердження міжнародно-правових стандартів незалежності суду як 

засади організації судової влади в аспекті організації та функціонування органів 

конституційного судочинства у сучасних демократично-правових державах. 

 

 

3.2. Тенденції розвитку незалежності суду як засади організації 

судової влади в Україні 

 

Аналіз нормативно-правового регулювання основоположних засад 

організації судової влади в Україні засвідчує, що модель судової влади 

передбачає функціонування системи судових органів, які здійснюють судову 

владу, КСУ та органів правосуддя, які забезпечують організацію судової влади. 

Результати проведеного дослідження доводять, що така модель організації 

судової влади не забезпечує незалежності суду як засади організації судової 

влади, а тому можна припустити, що судова влада все ще не функціонуватиме 

як незалежна складова державної влади.  

Викладене зумовлює необхідність пошуку та обґрунтування нової моделі 

нормативно-правового регулювання організації судової влади, яка б 

забезпечувала незалежність суду як засаду організації та функціонування 

судової влади і стала основою верховенства права в Україні. 

Незважаючи на суттєві недоліки тексту Конституції України щодо питань 

організації судової влади, варто акцентувати позитивний вплив окремих її 

положень на визначення тенденцій подальшого розвитку незалежності суду як 
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засади організації судової влади, що сприятиме утвердженню незалежної 

судової влади та розвитку демократії в Україні. 

Слід зауважити, що за практикою організації державної влади в інших 

державах, відмінних за формою правління, судова влада не завжди 

виокремлюється у самостійну складову влади, проте незалежність судових 

органів є спільною ознакою всіх держав. Таким чином, утвердження 

демократичної форми організації суспільства насамперед забезпечується 

утвердженням незалежної судової влади як механізму функціонування 

демократичної держави. 

Досвід організації та функціонування розвинутих демократичних держав 

світу засвідчує відсутність єдиної моделі організації судової влади, а результати 

аналізу міжнародно-правових стандартів організації судової влади дають 

підстави для висновку, що негативні явища її функціонування в окремих 

державах потребують затвердження стандартів незалежності судової влади як 

складової державної влади. Саме тому основною тенденцією розвитку 

демократії в Європі визначено посилення незалежності судової влади від 

впливу законодавчої та виконавчої влади [116].  

Розвиток міжнародних стандартів здійснення судочинства передбачає 

утвердження в національному законодавстві механізмів ефективного захисту 

прав людини і громадянина, зокрема у спосіб розгляду справи незалежним 

судом. Незалежність розгляду справи в суді у більшості сучасних 

демократичних держав забезпечується участю в процесі судді, адвоката і 

прокурора, кожен з яких виконує особливу функцію захисту прав людини та 

інтересів держави. Тобто розвиток процесуальних засад здійснення 

судочинства у демократичних державах зумовив неможливість здійснення 

судової влади без обов’язкового залучення сторін захисту та обвинувачення.  

Таким чином, справедливий розгляд справи в суді забезпечується 

функціонуванням поряд із судовими органами влади також інституту 

адвокатури та прокуратури, які у взаємодії забезпечують незалежність суду і 

функціонування судової влади. Відтак, можна дійти висновку, що у 
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демократично-правовій державі до системи органів судової влади належать 

не лише судові органи, а й органи прокуратури.  

Ідея включення органів прокуратури до системи органів судової влади 

не нова, зокрема, на її підтримку наводили свої аргументи В. В. Сердюк [178, 

c. 118–126], С. В. Прилуцький [126, c. 275–287] та інші. Втім, у контексті змін, 

внесених до Конституції України, ця ідея наблизилася до можливості 

визначення тенденцій її реалізації на практиці.  

У положеннях Конституції України немає розділу або статті, які б 

визначали правовий статус судової влади. Так, до Основного Закону, крім 

інших, входять розділ VIIІ «Правосуддя» і розділ ХІІ «Конституційний Суд 

України», які встановлюють засади організації судової влади в Україні. 

Зміст положень розділу VIIІ «Правосуддя» Конституції України 

не забезпечує цілісного розуміння правового статусу судової влади, зважаючи 

на таке. 

У ст. 124 Основного Закону наголошено, що правосуддя здійснюють 

виключно суди, далі у цій статті зазначено: «делегування функцій судів, а 

також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 

допускаються. Юрисдикція суду поширюється на будь-який юридичний спір та 

будь-яке кримінальне обвинувачення». 

Таким чином, згідно з Конституцією України здійснення правосуддя – це 

функціонування судів щодо розгляду юридичних спорів і кримінальних 

обвинувачень. Цю функцію в судах здійснюють судді одноособово або колегії 

суддів чи суд присяжних, що передбачено ст. 127 Конституції України. 

Аналіз змісту положень ст. 129 Конституції дає підстави вважати, що 

законодавець ототожнює поняття «правосуддя» і «судочинство» як функції 

суду, оскільки у новій редакції статті зазначено, що суддя, здійснюючи 

правосуддя, є незалежним та керується верховенством права, а також визначено 

основні засади судочинства, серед яких: забезпечення доведеності вини; 

підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення 

обвинуваченому права на захист та інші. 
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Таким чином, судочинство в Україні здійснюється судом із обов’язковою 

участю прокурора та адвоката, що є гарантією здійснення незалежного 

правосуддя на підставі закону та верховенства права. Наведене доводить, що 

незалежність судді у прийнятті рішення забезпечується процесуальними 

повноваженнями адвоката та прокурора, від яких, у тому числі, залежить 

правосудність рішення. 

Викладені висновки підтверджуються також внесенням змін до 

Конституції України, відповідно до яких з її змісту виключено розділ VII 

«Прокуратура», а засади функціонування та організації прокуратури включено 

до розділу VIIІ «Правосуддя». Відповідно до положень Конституції функцією 

прокуратури є представництво інтересів держави в суді (публічних інтересів), 

підтримка державного обвинувачення та процесуальне керівництво досудовим 

слідством. Тобто прокуратура бере безпосередню участь у здійсненні 

правосуддя.  

Крім того, новелою конституційного регулювання є положення ст. 131
2
, за 

змістом яких виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді та 

захист від кримінального обвинувачення. Оскільки кримінальний процес 

передбачає обов’язкову участь адвоката у кримінальному провадженні, 

інститут адвокатури також є обов’язковим складовим елементом правосуддя. 

Таким чином, правосуддя є однією із функцій судової влади, яка 

здійснюється державними судовими органами влади та забезпечується 

функціонуванням органів прокуратури та адвокатури. Відтак, тенденцією 

розвитку незалежності суду як засади організації судової влади в Україні є 

визнання прокуратури та адвокатури інститутами судової влади, 

функціонування та організація яких гарантуватимуть незалежність судової 

влади в Україні. 

Чинне нормативно-правове регулювання питань організації органів 

прокуратури не забезпечує можливості включення інституту прокуратури до 

судової влади, насамперед через те, що Генерального прокурора України 
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призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України 

Президент України (ст. 131
1
 Конституції України). 

Проведений аналіз функцій органів прокуратури в Україні засвідчує, що 

основна їх роль вбачається у забезпеченні здійснення правосуддя в державі, що 

не зовсім кореспондується із чинним порядком призначення посадової особи, 

яка очолює прокуратуру в Україні.  

Таким чином, згідно з положеннями Конституції України президент 

опосередковано впливає на здійснення правосуддя в Україні, що не є функцією 

глави держави. 

Зважаючи на те, що вплив на судову владу є наріжним каменем 

функціонування судової влади у демократично-правовій державі, механізми її 

організації як складової державної влади повинні бути спрямовані саме на 

унеможливлення впливу інших суб’єктів владних повноважень, що забезпечить 

незалежність її функціонування. 

Отже, внесені до Конституції України зміни щодо правосуддя сприяють 

подальшому утвердженню незалежності судової влади, зокрема в частині 

об’єднання в єдиному розділі «Правосуддя» положень про прокуратуру та 

адвокатуру.  

Для утвердження прокуратури як інституту судової влади пропонується 

внести зміни до Конституції України, згідно з якими повноваженнями щодо 

призначення і звільнення Генерального прокурора буде наділена Вища рада 

правосуддя як колегіальний незалежний конституційний орган правосуддя. 

Надання таких повноважень Вищій раді правосуддя, по-перше, виключило би 

політичний вплив президента на функціонування судової влади, а по-друге, 

сприяло б утвердженню незалежності суду як засади організації судової влади. 

Запропонований порядок організації органів прокуратури, з одного боку, 

забезпечить ефективну взаємодію суду та прокуратури у здійсненні правосуддя, 

а з іншого виключить опосередкований вплив глави держави на судову владу, 

оскільки президент і законодавчий орган влади будуть відсторонені від 
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процедури призначення Генерального прокурора, що потенційно дає їм 

можливість політично впливати на функціонування органів прокуратури.  

Таким чином, слід зробити висновок, що тенденцією розвитку 

незалежності суду як засади організації судової влади є віднесення органів 

прокуратури до системи органів судової влади, механізм реалізації якої 

передбачає політичні гарантії незалежності судової влади та ефективність 

здійснення правосуддя.  

Що стосується адвокатури, то порядок її організації передбачає 

самоврядне управління, яке забезпечує незалежність адвокатури. Проте згідно 

із законодавством функціонують державні центри безоплатної правової 

допомоги, які входять до складу Міністерства юстиції України. Вбачається, що 

ефективність здійснення правосуддя може бути підвищено у разі їх 

функціонування при судах як окремого інституту судової влади, зважаючи на 

те, що обов’язком держави є забезпечення кожному незалежного та 

неупередженого розгляду справи судом, встановленим відповідно до закону.  

Складовим елементом неупередженості та незалежності суду є сторона 

захисту прав та інтересів людини. Отже, держава повинна дбати про 

забезпечення справедливого правосуддя у справах, де стороною є 

малозабезпечені громадяни, або в інших випадках, визначених законом, у 

спосіб забезпечення права на безоплатну правову допомогу.  

Таким чином, ще однією тенденцією незалежності суду як засади 

організації судової влади є включення інституту державної правової допомоги 

до системи органів судової влади як складової правосуддя. 

Зважаючи на те, що судова влада в Україні відповідно до чинного 

законодавства здійснюється державними судовими органами, створення 

державного інституту прокуратури паралельно з приватним, а також включення 

прокуратури та адвокатури до органів судової влади стане гарантією 

ефективного, незалежного функціонування судової влади в Україні.  
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Слід зазначити, що до органів судової влади варто було б віднести й інші 

органи, які за правовим статусом згідно із законодавством вважаються 

органами системи правосуддя.  

Вбачається, що виокремлення системи органів правосуддя паралельно із 

системою органів судової влади  не забезпечує незалежного функціонування та 

організації судової влади повною мірою. Крім того, якщо проаналізувати 

порядок організації органів прокуратури та адвокатури, то порівняно із судами, 

в них також діють органи, які виконують дисциплінарно-кваліфікаційні 

функції, та установи, що забезпечують підготовку високопрофесійних кадрів.  

Відтак, утвердження інституту прокуратури та адвокатури у складі судової 

влади зумовить ще одну тенденцію організації судової влади, зокрема до 

створення єдиної системи органів судової влади, які здійснюватимуть 

організаційне забезпечення інститутів судової влади. 

Отже, пропонується створити Вищу кваліфікаційну комісію правосуддя 

України (що має об’єднати повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів), яка 

забезпечуватиме реалізацію кваліфікаційно-дисциплінарних функцій стосовно 

суддів, прокурорів і державних адвокатів. Створення єдиного кваліфікаційно-

дисциплінарного органу врядування судової влади, по-перше, забезпечить 

незалежність суду як засаду організації судової влади, оскільки один із аспектів 

організації судової влади вирішуватиметься самоврядним органом судової 

влади. По-друге, це дасть змогу оптимізувати державний апарат і витрати 

державного бюджету на виконання відповідних функцій держави. По-третє, 

створення єдиного органу забезпечить єдність кваліфікаційних вимог до суддів, 

прокурорів та адвокатів і сприятиме підвищенню рівня відповідальності. 

Реалізація наведеного передбачає внесення змін до порядку формування 

персонального складу зазначеного органу (встановленого у ст. 94 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів») та зміну його назви. Зокрема, 

пропонується обирати (призначати) членів Вищої кваліфікаційної комісії 

правосуддя України за квотним принципом: 
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– з’їздом суддів – 8; 

– з’їздом прокурорів – 4; 

– з’їздом адвокатів – 4; 

– з’їздом представників вищих навчальних закладів – 4. 

Таким чином, планується збільшити персональний склад комісії порівняно 

із передбаченим чинним законодавством із 16 до 20 членів і виключити із 

процедури їх призначення Голову Державної судової адміністрації України та 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  

Отже, тенденцією розвитку незалежності суду як засади організації судової 

влади є створення єдиного дисциплінарно-кваліфікаційного органу судової 

влади – Вищої кваліфікаційної комісії правосуддя України, порядок організації 

якої передбачатиме збільшення кількості її членів та призначення цих осіб 

органами самоврядування суддів, прокурорів, адвокатів і вищих навчальних 

закладів. 

Слід наголосити, що до виконання зазначеним органом кваліфікаційної 

функції, яка охоплює проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, 

кваліфікаційне оцінювання, переведення до іншого суду, органу прокуратури, у 

разі внесення запропонованих змін може бути реалізовано у спосіб 

застосування комп’ютерних технологій, а тому не передбачатиме надмірного 

навантаження Вищої кваліфікаційної комісії правосуддя України.  

Що стосується дисциплінарної функції, то варто погодитися  з 

О. Л. Польовим, на думку якого, механізм притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності повинен передбачати функціонування 

дисциплінарних інспекторів без статусу члена зазначеного органу [120, с. 48]. 

Ефективний розгляд скарг і звернень із питань виконання професійних 

обов’язків суддями, прокурорами, адвокатами незалежно від суб’єкта 

звернення (фізичні та юридичні особи, народні депутати, депутати місцевих 

рад, інші посадові особи) є важливою гарантією відповідальності судової влади. 

Адже наразі кількість звернень, які надходять на розгляд до Вищої 
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кваліфікаційної комісії суддів, становить понад десять тисяч, що 

унеможливлює їх вчасне та якісне опрацювання.  

Таким чином, тенденцією утвердження незалежності суду як засади 

організації судової влади є створення регіональних органів Вищої 

кваліфікаційної комісії правосуддя України, до складу яких увійдуть 

дисциплінарні інспектори, які здійснюватимуть функцію розгляду звернень і 

скарг на дії суддів і прокурорів та за дорученням Вищої кваліфікаційної комісії 

правосуддя України виконуватимуть окремі повноваження щодо притягнення 

суддів до дисциплінарної відповідальності. 

Крім того, при зазначеному органі, за аналогією із чинним законодавством, 

може бути передбачено функціонування державних установ, які 

здійснюватимуть підготовку високопрофесійних кадрів у системі органів 

судової влади. На наше переконання, це може бути єдина Національна школа 

правосуддя України.  

Повноваження щодо фінансового забезпечення органів прокуратури, судів 

і державних адвокатів також можна надати єдиному органу – Державній 

судовій адміністрації України, що стане гарантією незалежності та єдності 

фінансового забезпечення судової влади.  

У контексті незалежності суду як засади організації судової влади 

раціональним було би наділити Вищу раду правосуддя повноваженнями щодо 

призначення за поданням Вищої кваліфікаційної комісії правосуддя України на 

конкурсних засадах суддів, Генерального прокурора, прокурорів і державних 

адвокатів. Також варто запровадити механізм звільнення зазначених посадових 

осіб органом, який здійснював призначення, з підстав, встановлених ст. 126 

Конституції України, за поданням зборів суддів, керівника органу прокуратури, 

на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії правосуддя України.  

Наведені зміни організації судової влади стануть гарантією незалежності 

суду як засади організації судової влади, оскільки Вища рада правосуддя буде 

конституційним органом, відповідальним за формування високопрофесійного 

корпусу судової влади. Такі повноваження обґрунтовують чинний порядок 
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організації цього конституційного органу влади, а незалежність його 

функціонування забезпечується реалізацією принципу «стримувань і противаг», 

обмеженим строком дії зазначеного складу, колегіальністю прийняття рішень 

та компетенційною самостійністю, яка у чинному законодавстві обмежена 

повноваженнями політичних суб’єктів владних повноважень. 

Потрібно зважати також на те, що ці зміни сприятимуть створенню досить 

потужного конституційного органу з питань організації судової влади, що 

зумовлює потенційні ризики тиску на цей орган. Відтак, основною гарантією 

незалежності функціонування зазначеного органу може стати контроль з боку 

громадськості у спосіб функціонування при цьому органі Громадської ради 

доброчесності.  

Крім того, варто зазначити, що повноваження, якими наділена Вища рада 

правосуддя згідно з Конституцією України, не відповідають основній засаді 

зазначеного конституційного органу влади.  

Так, основною метою створення цього органу є забезпечення незалежності 

судової влади як складової державної влади. Тому повноваження такого 

конституційного органу повинні бути спрямовані на організацію судової влади 

як складової державної влади та взаємодію з іншими складовими судової влади 

із відповідних питань. Зокрема, до повноважень Вищої ради правосуддя слід 

віднести: 1) призначення та звільнення суддів, прокурорів і державних 

адвокатів за поданням Вищої кваліфікаційної комісії правосуддя України; 

2) розгляд скарг на рішення Вищої кваліфікаційної комісії правосуддя України 

щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, прокурора, 

державного адвоката; 3) надання згоди на затримання судді, прокурора та 

тримання їх під вартою; 4) надання консультацій з питань організації судової 

влади. Повноваження щодо переведення суддів, прокурорів слід передати до 

Вищої кваліфікаційної комісії правосуддя України, а щодо вжиття заходів із 

метою забезпечення незалежності суддів – визначити їх за органами 

суддівського самоврядування.   
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Підсумовуючи викладене, слід наголосити, що тенденцією розвитку 

незалежності суду як засади організації судової влади є утвердження 

незалежної судової влади як складової державної влади, до складу якої увійдуть 

органи судової влади, прокуратури та адвокатури, і функціонування у системі 

органів судової влади самоврядних органів, які здійснюватимуть організаційне 

забезпечення судової влади.  

Пропонується така модель судової влади як складової державної влади: 

– КСУ; 

– система судових органів влади на чолі з Верховним Судом; 

– система органів прокуратури; 

– державні адвокати; 

– самоврядний орган судової влади, який здійснює дисциплінарно-

кваліфікаційні функції – Вища кваліфікаційна комісія правосуддя України, у 

складі якої функціонують регіональні дисциплінарні комісії, Громадська рада 

доброчесності; 

– органи, які здійснюють організаційно-фінансове забезпечення судової 

влади, – Державна судова адміністрація України та відповідні територіальні 

управління; 

– державні установи, які здійснюють професійну підготовку кадрів 

(Національна школа правосуддя України або Національна школа суддів 

України, Академія адвокатури України, Академія прокуратури України); 

– органи суддівського самоврядування, органи самоврядування прокурорів 

та адвокатів; 

– Вища рада правосуддя –  незалежний колегіальний конституційний 

орган, який здійснює організацію судової влади як складової державної влади 

та забезпечує незалежність судової влади. 

Функціонування Громадської ради доброчесності є гарантією 

демократичності засад організації судової влади, функціонування якої 

забезпечує незалежність суду як засаду організації судової влади.  
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Варто зазначити, що однією із прогресивних новел, яка з’явилася у 

Конституції України після внесення змін, є положення ч. 3 ст. 124, згідно з 

яким законом може бути визначено обов’язковий досудовий порядок 

урегулювання спору. Ця норма Основного Закону є передумовою розвитку, 

окрім квазісудових органів, які розвантажать суди, також інституту медіації.  

Зазначений рівень організації судової влади виходить за межі її організації 

як складової державної влади і саме тому має важливе значення у 

демократично-правовій державі, адже окремі функцій судової влади переходять 

до суспільства. Таким чином, незалежність суду як засада організації судової 

влади забезпечуватиметься функціонуванням не лише суду як органу державної 

влади, а й можливістю вирішення спору у досудовому порядку. 

Наведена норма Конституції України насамперед спрямована на 

зменшення навантаження на суди першої інстанції щодо розгляду окремих 

категорій справ. Так, зважаючи на події, які відбуваються на сході нашої 

країни, багато людей звертаються до суду з вимогою про встановлення 

юридичного факту, визнання права власності тощо. Очевидним є те, що люди 

звертатимуться до суду з позовами про відшкодування державою збитків, 

заподіяних внаслідок проведення антитерористичної операції, напруження під 

час розгляду яких можна буде зняти за рахунок спеціальних фондів 

відшкодування і досудового порядку вирішення зазначеної категорії справ. 

Крім того, внесення змін до Конституції України засвідчує тенденцію 

розвитку досудового вирішення спорів у спосіб функціонування інституту 

медіації та мирових судів.  

У цьому контексті незалежність суду вбачається у праві вибору громадян, 

яким чином вирішувати спір: за участю державних інститутів влади чи за 

участю медіаторів. 

Слід зазначити, що у Верховній Раді України зареєстровано два 

законопроекти [141; 142], які передбачають запровадження процедури медіації 

в Україні. Зазначені законопроекти мають ряд недоліків, про що також свідчить 

невнесення їх до порядку денного Верховної Ради України. 
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Сам інститут медіації, безумовно, прогресивний, насамперед тому, що є 

менш затратним для громадян і забезпечує вирішення спорів представниками 

громадянського суспільства, а не державою в особі суддів. 

Для того, щоб медіація стала ефективним інструментом зменшення 

кількості справ, які потрапляють на розгляд до суду, слід передбачити 

законодавчі положення, згідно з якими медіаторам буде дозволено здійснювати 

свою діяльність у приміщеннях суду першої інстанції. Так, особа, яка вирішила 

звернутися до суду, матиме можливість обрати спосіб вирішення спору: у 

державному суді чи у мировому суді за участю медіатора. 

Варто зазначити, що створення за законом державних мирових судів є 

складним і фінансово неефективним способом вирішення конфліктів. Втім, 

оскільки в Україні задекларовано проведення децентралізації, яка має на увазі 

передачу окремих функцій управління територіальним громадам, вбачається, 

що мирові суди може бути створено при територіальних громадах. 

Така модель організації мирового суду посилить довіру громадян до 

судової влади в цілому, оскільки людина, перш ніж звернутися до державного 

суду, знатиме думку членів територіальної громади, близьких їй за 

ментальністю.  

Ефективне функціонування в Україні інституту медіаторів і мирових судів 

територіальних громад сприятиме тенденції розвитку незалежності суду як 

засади організації судової влади в аспекті обрання суддів народом. Так, 

сьогодні порядок обрання суддів народом не може бути реалізовано, зважаючи 

на те, що рівень розвитку громадянського суспільства є досить низьким. Крім 

того, постає проблема вибору кандидатів у судді, оскільки громадяни  

не володіють достовірною інформацією про кваліфікацію кандидата. А 

звертаючись упродовж тривалого часу до медіаторів або громадських мирових 

суддів, жителі територіальної громади матимуть змогу особисто переконатися у 

професійних якостях та етичній поведінці особи.  
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У свою чергу, медіатори, маючи таку реальну перспективу розвитку, 

намагатимуться на найвищому рівні виконувати свої функції. У цілому буде 

вирішено декілька проблемних аспектів функціонування судової влади: 

1) зменшення навантаження на суди першої інстанції; 

2) підвищення рівня довіри громадян до судів; 

3) підвищення рівня відповідальності суддів перед територіальною 

громадою; 

4) на посади в судах першої інстанції призначатимуться представники 

територіальної громади, які розуміють особливості менталітету та суспільних 

відносин.  

Призначення суддів народом є однією з основних тенденцій розвитку 

демократії та незалежності суду в Україні. 

Ще однією тенденцією розвитку незалежності суду як засади організації 

судової влади є функціонування паралельно з медіаторами і мировими судами 

електронного правосуддя. Сучасний рівень інформатизації комунікаційних 

технологій передбачає застосування новітніх досягнень комп’ютерної інженерії 

в різних сферах життя, в тому числі й у здійсненні судочинства.  

Потенціал комп’ютерних технологій сьогодні дає змогу створити будь-

який програмний продукт, що, у тому числі, вирішуватиме правові конфлікти. 

Якщо людина на свідомому та підсвідомому рівнях залежить від реалій 

сьогодення, то комп’ютер є об’єктивною машиною, яка приймає рішення у 

межах заданих їй параметрів. 

Порядок вирішення правового конфлікту у цивільних, господарських, 

адміністративних спорах взагалі не викликає жодних проблем, адже ці категорії 

справ не передбачають особистого переконання судді як, наприклад, під час 

призначення покарання у кримінальному провадженні. Для забезпечення 

повноцінного функціонування такої комп’ютерної програми розробникам варто 

перевести законодавство та правові позиції Верховного Суду України в 

електронний варіант і задати алгоритм вирішення різних категорій справ. 

Людина, заповнивши обов’язкові поля, задаватиме комп’ютеру обставини 
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справи та вимогу, а комп’ютер на підставі опрацювання норм законодавства, 

правових позицій і судової практики формулюватиме рішення. За таким самим 

принципом можна здійснювати і комп’ютерний розгляд апеляційних або 

касаційних скарг. Позитивним аспектом функціонування електронного 

правосуддя стане зменшення навантаження на суди, оскільки ті громадяни, 

позови яких є прогнозовано неперспективними, не звертатимуться до судів, 

оскільки наперед розумітимуть рішення суду.  

Слід зазначити, що електронний документообіг у судах, який нині 

реалізується на сучасному етапі, дає змогу застосовувати електронне 

правосуддя на стадії прийняття позову, апеляційної чи касаційної скарги до 

розгляду. Так, у разі створення комп’ютерної програми, за допомогою якої 

можна подати позовну заяву (апеляційну чи касаційну скаргу) в електронному 

виді, заповнивши запропоновану форму позову, одразу можна буде отримати 

сформовану комп’ютером ухвалу про призначення справи до розгляду суддею, 

про повернення позовної заяви або залишення її без руху.  

Отже, тенденції розвитку незалежності суду як засади організації судової 

влади передбачають посилення незалежності судової влади у спосіб уведення 

до її складу інститутів прокуратури та державної адвокатури, а також наділення 

Вищої ради правосуддя повноваженнями з вирішення питань організації 

судової влади як складової державної влади та виключення політичних 

суб’єктів владних повноважень із зазначених механізмів. Окремі завдання 

вирішуватимуться шляхом запровадження досудового порядку вирішення 

правових конфліктів, який передбачатиме функціонування медіаторів і мирових 

судів територіальних громад. У довгостроковій перспективі також планується 

визначення порядку обрання суддів першої інстанції народом і запровадження 

електронного правосуддя.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Серед основних тенденцій розвитку незалежності суду як засади 

організації судової влади слід виокремити такі: 

– напрацювання уніфікованого міжнародно-правового акта, у положеннях 

якого буде закріплено стандарти незалежності суду як засади організації 

судової влади, та його ратифікація якомога більшою кількістю сучасних 

держав; 

– формування міжнародно-правових стандартів забезпечення суверенітету 

національних судових органів порівняно із наддержавними судовими 

інститутами локального (європейського) та глобального рівнів, які 

забезпечуватимуть суверенітет держави і свободу народу; 

– напрацювання загальних міжнародно-правових стандартів незалежності 

суду як засади організації міжнародних судових інституцій; 

–  напрацювання міжнародно-правових стандартів із питань гарантування 

незалежності суду як засади організації судової влади в аспекті взаємодії 

національних органів судової влади та міжнародних судових інституцій; 

– утвердження міжнародно-правових стандартів незалежності суду як 

засади організації судової влади в аспекті організації та функціонування органів 

конституційного судочинства в сучасних демократично-правових державах. 

2. Вплив законодавчих і виконавчих органів влади на судову владу є 

наріжним каменем функціонування судової влади в сучасних демократичних 

державах. Саме тому конституційні механізми організації судової влади як 

складової державної влади повинні бути спрямовані на мінімізацію впливу 

інших суб’єктів владних повноважень під час вирішення зазначених питань. 

Основною метою реалізації незалежності суду як засади організації судової 

влади є утвердження незалежної судової влади та розвиток демократії в 

сучасних державах. У світі відсутня типова модель організації судової влади в 

демократичній державі, а тому утвердження незалежності суду як засади її 

організації має корелюватися з правовими традиціями та особливостями 
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правової системи суверенних держав. Аналіз нормативно-правового 

регулювання незалежності суду як засади організації судової влади в Україні в 

контексті змін, внесених до Конституції України та Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», зумовлює виокремлення таких тенденцій розвитку 

незалежності суду в Україні:  

– конституційне визначення прокуратури та професійної правової 

допомоги (адвокатури) інститутами судової влади з єдиними органами, які 

здійснюватимуть організаційне, кадрове, дисциплінарне, фінансове 

забезпечення судів, прокуратури та адвокатури, що сприятиме єдності вимог до 

посад судді, прокурора та адвоката і рівного їх правового статусу. Зазначене 

сприятиме утвердженню незалежності суду як засади організації судової влади, 

оскільки така організація судової влади сприятиме її функціонуванню у напрямі 

забезпечення права на справедливий суд;  

– розвиток громадянського суспільства в Україні та державно-правова 

практика здійснення децентралізації державної влади свідчать про можливість в 

майбутньому запровадити процедуру обрання суддів першої ланки народом. 

Такий порядок заповнення посад суддями місцевих судів забезпечуватиме 

легітимність судової влади, її відповідальність та довіру громадян до суду. При 

цьому обґрунтовано, що утвердженню порядку обрання суддів народом 

сприятиме запровадження альтернативних способів урегулювання правових 

спорів (як обов’язкового характеру, так і добровільного). Перспективність 

таких висновків підтверджується результатами соціологічного опитування, 

відповідно до якого 28 % опитаних (всього 2008 респондентів з усіх регіонів 

України) вважають, що суддів повинні обирати громадяни на виборах; 

– використання можливостей новітніх інформаційних технологій у 

здійсненні судочинства. Зокрема, запровадження електронного судочинства як 

альтернативної форми вирішення правових конфліктів, а в подальшому – 

застосування комп’ютерних програм для підготовки суддями окремих судових 

рішень. 
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 3. Обґрунтовано, що за сучасного нормативно-правового регулювання 

судова влада в Україні охоплює: 

–  КСУ; 

–  систему судових органів влади на чолі з Верховним Судом; 

–  прокуратуру як інститут підтримки державного обвинувачення та 

представництва інтересів держави в суді; 

–  адвокатуру як інститут надання професійної правничої допомоги, 

здійснення представництва та захисту особи в суді; 

– незалежний конституційний орган судової влади, який забезпечує 

незалежність судової влади у взаємодії з іншими складовими влади – Вищу 

раду правосуддя; 

– орган судової влади, який здійснює дисциплінарно-кваліфікаційні 

функції – Вищу кваліфікаційну комісію суддів України; 

– органи, які здійснюють організаційно-фінансове забезпечення судової 

влади – Державну судову адміністрацію України та відповідні територіальні 

управління; 

– державні установи, які здійснюють професійну підготовку кадрів 

(Національна школа суддів України, Академія прокуратури України); 

– органи суддівського самоврядування, органи самоврядування 

прокурорів та адвокатів.  

4. Призначення суддів народом є однією з основних тенденцій розвитку 

демократії і незалежності суду як засади організації судової влади в Україні. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі узагальнення наукових підходів, вивчення історичних 

закономірностей та аналізу фахової літератури у дисертаційній роботі 

сформульовано і доведено такі практичні та теоретичні висновки. 

1. Обґрунтовано, що розвиток правової свідомості суспільства, утвердження 

в правовій системі верховенства права та демократичних засад державного 

правління зумовили становлення на теренах України суспільно-правового 

інституту незалежності суду. Рівень довіри громадян до суду є індикатором 

утвердження незалежності суду в конкретних геополітичних межах.  

Доведено, що суспільними процесами, які відображають розвиток інституту 

незалежності суду, є: а) еволюція правової свідомості людини та суспільства 

(досягненням якої є визнання людини найвищою соціальною цінністю); б) довіра 

до суду (судді) як цивілізованої форми вирішення конфліктів; в) суспільне 

делегування функції судочинства державі; г) участь народу у здійсненні 

судочинства та обранні суддів; ґ) розвиток громадянського суспільства. Наведено 

переконливі докази на підтвердження того, що державотворчими процесами, які 

сприяли становленню інституту незалежності суду, є: а) реалізація у правовій 

системі принципу верховенства права; б) утвердження демократичних засад 

організації державної влади та механізмів взаємодії усіх її складових; 

в) конституційне регулювання засад організації судової влади, які забезпечують 

право на справедливий суд; г) законодавче визначення засад судоустрою і 

правового статусу суддів, дотримання яких забезпечує легітимність судової влади; 

ґ) правові механізми взаємодії судової влади та громадянського суспільства. 

Встановлено, що в окремі історичні періоди інститут незалежності суду 

нівелювався низьким рівнем правової свідомості суспільства, в тому числі й 

суддів; відсутністю системи писаного права; утвердженням кріпосного права та 

феодалізму; правовою системою періоду абсолютизму, тоталітаризму та інших 

авторитарних форм державного правління. При цьому описано деякі негативні 

явища, які дискредитують інститут незалежності суду на сучасному етапі 
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розвитку української державності, серед яких: а) невиконання судових рішень; 

б) корупційні явища; в) низький рівень відповідальності суддів; г) неналежна 

якість законодавчого регулювання; ґ) низький рівень правової освіченості 

громадян і суддів; д) негативні висловлювання представників державної влади на 

адресу судової влади; е) прояви неповаги та радикальні дії громадських активістів 

стосовно суддів. 

2. Аргументовано, що формування наукової концепції незалежності суду 

зумовлено поетапним розвитком правової культури та правової науки у 

загальносвітовому контексті. Встановлено, що підґрунтям наукового пізнання 

сутності ідеї незалежності суду є наукові здобутки юридичної науки про поділ 

влади та взаємодію її складових, легітимність влади, незалежність судової влади, 

незалежність суддів. Доведено, що сутність ідеї незалежності суду походить від 

об’єктивної сторони права людини на справедливий суд і правовідносин, які 

виникають під час забезпечення цього права державою. Серед наукових здобутків 

юридичної науки варто акцентувати увагу на тих, які є основою обґрунтування 

сутності ідеї незалежності суду. Зокрема, було досліджено: а) філософські погляди 

античного періоду про суд як соціально-правовий інститут справедливого 

вирішення конфліктів; б) середньовічні політико-правові вчення про закон як 

справедливий регулятор суспільних відносин; в) європейські правові вчення про 

суспільний договір, поділ влади та становлення незалежної судової влади; 

г) напрацювання юридичної науки новоісторичного періоду про систему судових 

органів, їх самостійність, обрання суддів народом і мирову юстицію; ґ) наукові 

праці радянського періоду про незалежність суддів; д) наукові дослідження 

сучасного періоду про поділ влади та взаємодію її складових, легітимність влади, 

незалежність судової влади, незалежність суддів. 

Встановлено, що категорія «незалежність» традиційно застосовується в теорії 

судоустрою як відсутність будь-якого впливу на суд і суддів, проте такий підхід 

не забезпечує комплексного розуміння сутності організації судової влади у 

демократичній державі. Обґрунтовано, що ідея незалежності суду походить від 

об’єктивної сторони права людини на справедливий суд та реалізується у 
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правовідносинах, які виникають під час забезпечення цього права державою. А 

тому суд слід розуміти як інститут забезпечення захисту прав людини у державі, а 

незалежність – як його зміст. 

3. Основними ознаками незалежності суду як засади організації судової 

влади, які визначають її зміст, є: а) суспільне визнання людини найвищою 

соціальною цінністю; б) утвердження в правовій системі права на справедливий 

суд; в) функціонування судової влади як складової державної влади та її взаємодія 

з іншими видами влади; г) участь громадянського суспільства в організації та 

здійсненні судової влади, що забезпечує її легітимність; ґ) здійснення правосуддя 

на засадах верховенства права; д) конституційно-правове регулювання засад 

організації та функціонування судової влади, яке забезпечує реалізацію права на 

справедливий суд, легітимність її здійснення та відповідальність перед 

суспільством. 

4. Незалежність суду як засада організації судової влади – це 

основоположна ідея формування і реалізації судової влади з метою забезпечення 

кожному права на справедливий суд через дотримання верховенства права та 

утвердження відповідальності судової влади перед суспільством.  

Запропоновано виокремити два рівні реалізації незалежності суду як засади 

організації судової влади – зовнішній і внутрішній. Зовнішній рівень – 

конституційно-правове регулювання організації судової влади як складової 

державної влади. Зазначений рівень передбачає наявність конституційних засад 

організації судової влади та взаємодію судової влади з іншими складовими 

державної влади. Внутрішній рівень – організація системи органів судової влади 

та організаційне забезпечення діяльності судів і суддів, який умовно можна 

поділити на підрівні: а) організація структури органів судової влади; б) організація 

судової системи у структурі судової влади; в) організація роботи суду; 

г) організація судочинства; ґ) організація взаємозв’язків у системі органів судової 

влади. 

5. Уніфіковано міжнародно-правові стандарти незалежності суду як засади 

організації судової влади, серед яких виокремлено такі: незалежність судової 
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влади від законодавчої і виконавчої влади та їх взаємодія, що забезпечується 

незалежним адмініструванням судової влади; підконтрольність і підзвітність 

судової влади народу, індикатором якої є довіра громадян до судової влади; 

незалежність суду та суддів; самоврядність судової влади з питань добору суддів, 

їх кар’єрного зростання та відповідальності. Обґрунтовано, що незалежність суду 

є загальносвітовим стандартом організації та функціонування судової влади. 

Серед європейських стандартів незалежності суду як засади організації 

судової влади виокремлено такі: реалізація в Основному Законі засад поділу влади 

та принципу стримувань і противаг; інстанційність судової системи та 

спеціалізація суддів; утворення, реорганізація і ліквідація судів на підставі закону; 

єдність правового статусу суддів; функціонування незалежного конституційного 

органу влади та дорадчих органів судової влади, більшість у складі яких 

становлять судді; функціонування системи органів суддівського самоврядування; 

застосування можливостей інформаційних технологій під час розподілу справ; 

гендерна рівність у суддівській професії (є похідною від інших міжнародно-

правових стандартів); механізми відповідальності суддів; механізми виконання 

судових рішень. Незалежність судової влади від глави держави або парламенту в 

разі розподілу повноважень із прийняття рішень стосовно суддів або судової 

системи повинна бути забезпечена обов’язковим характером рекомендацій 

незалежного органу судової влади.  

6. Визначено деякі недоліки нормативно-правового регулювання 

незалежності суду як засади організації судової влади, серед яких варто 

виокремити: відсутність у Конституції України норми, яка встановлює право на 

справедливий суд; конституційна невизначеність правового статусу судової влади 

та системи її органів, принципу незалежності суду, системи судоустрою; 

ускладнений та багаторівневий механізм створення і ліквідації судів; порядок 

призначення членів Вищої ради правосуддя, а саме призначення по два члени 

Президентом та законодавчим органом влади; розширення повноважень 

Президента з питань організації судової влади; нормативне визначення правового 

статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової 
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адміністрації України, Національної школи суддів України як державних органів 

та установ у системі правосуддя. Крім того, доведено, що адвокатура та 

прокуратура є інститутами забезпечення здійснення правосуддя, а тому порядок 

обрання Генерального прокурора та окремі повноваження прокуратури не 

кореспондуються зі здійсненням правосуддя (зокрема щодо досудового 

розслідування та процесуального керівництва). 

Запропоновано запровадити нову конституційну норму, в якій визначити 

зміст права людини на справедливий суд і встановити незалежність суду як засаду 

організації судової влади. Обґрунтовано доцільність зміни назви розділу VIII 

Конституції України на таку: «Судова влада, прокуратура та адвокатура», в змісті 

якого слід встановити, що судова влада забезпечує кожному право на 

справедливий суд у спосіб здійснення правосуддя. У ст. 131 Конституції України 

запропоновано закріпити положення, що Вища рада правосуддя є незалежним 

конституційним органом судової влади. Правовий статус інших органів та 

установ, які здійснюють організаційне забезпечення судової влади, необхідно 

визначити в системі її органів. Слід внести зміни до порядку призначення членів 

Вищої ради правосуддя, згідно з якими добір має здійснюватися за участю 

громадськості. Обґрунтовано, що такі зміни сприятимуть забезпеченню 

підзвітності та відповідальності судової влади перед суспільством. Аргументовано 

доцільність наділення Вищої ради правосуддя повноваженнями призначати 

Генерального прокурора.  

7. Серед основних тенденцій розвитку незалежності суду як засади 

організації судової влади слід виокремити такі: необхідність напрацювання 

уніфікованого міжнародно-правового акта, у положеннях якого буде закріплено 

стандарти незалежності суду як засади організації судової влади, та його 

ратифікацію якомога більшою кількістю сучасних держав; формування 

міжнародно-правових стандартів забезпечення суверенітету національних судових 

органів поряд із наддержавними судовими інститутами локального 

(європейського) та глобального рівнів, які забезпечуватимуть суверенітет держав і 

свободу народу; напрацювання загальних міжнародно-правових стандартів 
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незалежності суду як засади організації міжнародних судових інституцій; 

напрацювання міжнародно-правових стандартів із питань гарантування 

незалежності суду як засади організації судової влади в аспекті взаємодії 

національних органів судової влади та міжнародних судових інституцій; 

запровадження обов’язкової експертизи правотворчої діяльності на предмет її 

відповідності міжнародним стандартам. 

Обґрунтовано доведено, що: 

– конституційне визначення незалежності суду як засади організації судової 

влади спрямовує її функціонування на забезпечення кожному права на 

справедливий суд; 

– конституційне визначення статусу прокуратури та адвокатури як 

інститутів судової влади слугуватиме запровадженню єдиної системи органів, які 

здійснюватимуть організаційне, кадрове, дисциплінарне, фінансове забезпечення 

судів, прокуратури та адвокатури, а це, в свою чергу, сприятиме єдності вимог до 

посад судді, прокурора та адвоката і рівного їх правового статусу;  

– запровадження процедури обрання суддів першої ланки громадянами 

дасть змогу забезпечити легітимність і відповідальність судової влади та 

підвищить довіру громадян до суду; 

– запровадження альтернативних способів вирішення правових конфліктів 

становить одну із форм забезпечення незалежності суду; 

– використання новітніх інформаційних технологій у здійсненні судочинства 

забезпечить, зокрема, можливість впровадження електронного судочинства як 

альтернативної форми вирішення правових конфліктів, а в подальшому 

застосування комп’ютерних програм для підготовки окремих судових рішень 

забезпечуватиме утвердження незалежності суду як засади організації судової 

влади та імплементації європейської системи цінностей і стандартів захисту 

основних прав і свобод в Україні. 
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Додаток А 

 

АНКЕТА 

Шановні колеги! 

Отримання достовірних результатів із досліджуваних питань незалежності 

суду як засади організації судової влади, а також успішне визначення тенденцій 

розвитку незалежності суду в Україні багато в чому залежить від вивчення 

ваших думок з питань, наведених у цій анкеті. 

Пропонуємо висловити свою позицію щодо проблемних питань, які 

виникають у нормативно-правовому регулюванні незалежності суду як засади 

організації судової влади. 

Будь-ласка, ознайомтеся зі змістом анкети і варіантами відповідей на 

запитання. Номери варіантів правильних, на вашу думку, відповідей обведіть.  

В анкеті допускаються виправлення – у разі необхідності закресліть помилково 

обведений варіант і позначте правильну відповідь. 

Анкетування проводиться анонімно. Його результати буде 

використано в узагальненому виді. Щиро дякуємо за допомогу. 

1. Стаж юридичної роботи: 

а) до 3-х років; 

б) до 5-ти років; 

в) до 10-ти років; 

г) понад 10-ть років. 

2. Посада: 

а) суддя; 

б) прокурор; 

в) адвокат. 

3. Якою мірою, на Вашу думку, в міжнародних документах забезпечено 

визначення міжнародно-правових стандартів незалежності суду як засади 

організації судової влади? 

 а) повною мірою; 
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 б) частково;  

 в) такі стандарти відсутні. 

 4. Чи забезпечує загальновизнаний принцип незалежності суддів 

нормативно-правове регулювання засад організації судової влади у 

демократично-правовій державі? 

 а) так, принцип незалежності суддів є вихідним для нормативно-

правового регулювання організації судової влади у демократично-правовій 

державі; 

 б) так, принцип незалежності суддів частково забезпечує нормативно-

правове регулювання організації судової влади, проте не є першоосновою; 

 в) ні, принцип незалежності суддів стосується лише правового статусу 

судді. 

5. Чи свідчать, на Вашу думку, зміни, внесені до Конституції України, 

згідно з якими норми про прокуратуру та адвокатуру увійшли до розділу 

«Правосуддя», про те, що прокуратура та адвокатура є складовими судової 

влади? 

 а) так, суд, адвокатура, прокуратура є складовими судової влади; 

 б) ні, до інституту судової влади входять лише судові органи; 

 в) складно відповісти. 

6. Чи забезпечує, на Вашу думку, порядок призначення Генерального  

прокурора Верховною Радою України за поданням Президента України 

незалежність прокуратури у взаємодії із судовими органами? 

 а) так, порядок призначення Генерального прокурора не впливає на 

взаємодію судових органів з органами прокуратури; 

 б) ні, у взаємодії з органами прокуратури відчувається реалізація 

політики Президента України, яка не завжди корелюється з верховенством 

права і справедливим правосуддям; 

 в) ні, краще було би наділити повноваженнями призначати  

Генерального прокурора Вищу раду правосуддя, що гарантуватиме 

незалежність органів прокуратури у відносинах з органами судової влади. 
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7. Чи забезпечує, на Вашу думку, порядок формування складу Вищої ради 

правосуддя незалежність її функціонування? 

 а) так, оскільки більшість у її складі становлять судді; 

 б) ні, оскільки окремі члени зазначеного органу призначаються 

політичними суб’єктами владних повноважень; 

 в) взагалі не розумію зв’язку між порядком формування органу та 

принципами його функціонування. 

8. Чи забезпечить, на Вашу думку, застосування гендерної рівності як 

засади організації судової влади незалежність суду у демократично-правовій 

державі? 

 а) так, гендерна рівність є обов’язковим елементом забезпечення 

незалежності суду; 

 б) ні, у питаннях організації судової влади гендерна рівність не є 

принциповою; 

 в) так, гендерна рівність є важливим аспектом, проте реальних 

механізмів її застосування в аспекті організації судової влади немає.  
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                  Додаток Б 

ПІДСУМКИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ 

За спеціально розробленою анкетою, яка містила провідні питання 

дисертаційного дослідження, було опитано 200 осіб, а саме: судді – 100 осіб,  

прокурори – 50 осіб, адвокати – 50 осіб. За результатами аналізу підсумків 

анкетного опитування було отримано такі результати: 

 Судді 

(100 осіб) 

Прокурори 

(50 осіб) 

Адвокати 

(50 осіб) 

1. Стаж юридичної роботи опитаних осіб: 

а) до 3-х років 5 (5 %) 2 (4 %) 10 (20 %) 

б) до 5-ти років 10 (10 %) 5 (10 %) 15 (30 %) 

в) до 10-ти років  40 (40 %) 30 (60 %) 20 (40 %) 

г) понад 10-ть років 45 (45 %) 13 (26 %) 5 (10 %) 

2. Якою мірою, на Вашу думку, в міжнародних документах забезпечено 

визначення міжнародно-правових стандартів незалежності суду як засади 

організації судової влади? 

а) повною мірою 10 %  

(10 осіб)  

30 %  

(15 осіб) 

20 %  

(10 осіб) 

б) частково 75 %  

(75 осіб) 

60 %  

(30 осіб) 

70 %  

(35 осіб) 

в) такі стандарти відсутні 15 % 

(15 осіб) 

10 %  

(5 осіб) 

10 %  

(5 осіб) 

3. Чи забезпечує загальновизнаний принцип незалежності суддів 

нормативно-правове регулювання засад організації судової влади у 

демократично-правовій державі? 

а) так, принцип незалежності суддів є 

вихідним для нормативно-правового 

регулювання організації судової влади у 

демократично-правовій державі 

53 %                    

(53 особи) 

30 %                  

(15 осіб) 

20 %                

(10 осіб)      
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б) так, принцип незалежності суддів 

частково забезпечує нормативно-

правове регулювання організації судової 

влади, проте не є першоосновою 

37 %                       

(37 осіб) 

60 %                 

(30 осіб) 

70 %                

(35 осіб) 

в) ні, принцип незалежності суддів 

стосується лише правового статусу судді 

10 %               

(10 осіб) 

10 %             

(5 осіб) 

10 %                   

(5 осіб) 

4. Чи свідчать, на Вашу думку, зміни, внесені до Конституції України, 

згідно з якими норми про прокуратуру та адвокатуру увійшли до розділу 

«Правосуддя», про те, що прокуратура та адвокатура є складовими судової 

влади? 

а) так, суд, адвокатура, прокуратура є 

складовими судової влади 

10 %  

(10 осіб) 

10 %  

5 осіб) 

30 %  

(15 осіб) 

б) ні, до інституту судової влади входять 

лише судові органи 

80 %                

(80 осіб) 

70 %  

(35 осіб) 

60 %  

(30 осіб) 

в) складно відповісти 10 %                

(10 осіб) 

20 %  

(10 осіб) 

10 % 

(5 осіб) 

5. Чи забезпечує, на Вашу думку, порядок призначення Генерального  

прокурора Верховною Радою України за поданням Президента України 

незалежність прокуратури у взаємодії із судовими органами? 

а) так, порядок призначення 

Генерального прокурора не впливає на 

взаємодію судових органів з органами 

прокуратури 

5 % 

(5осіб) 

20 %  

(10 осіб) 

10 %  

(5 осіб) 

б) ні, у взаємодії з органами 

прокуратури відчувається реалізація 

політики Президента України, яка не 

завжди корелюється з верховенством 

права і справедливим правосуддям 

20 %  

(20 осіб) 

60 %  

(30 осіб) 

40 %  

(20 осіб) 
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в) ні, краще було б наділити 

повноваженнями призначати  Генераль-

ного прокурора Вищу раду правосуддя, 

що гарантуватиме незалежність органів 

прокуратури у взаємовідносинах з 

органами судової влади 

75 %  

(75 осіб) 

20 %  

(10 осіб) 

50 %  

(25 осіб) 

6. На Вашу думку, порядок формування складу Вищої ради правосуддя 

забезпечує незалежність її функціонування? 

а) так, оскільки більшість у її складі 

судді; 

20%  

(20 осіб) 

30%  

(15 осіб) 

40%  

(20 осіб) 

б) ні, тому що окремі члени зазначеного 

органу призначаються політичними 

суб’єктами владних повноважень; 

75%  

(75 осіб) 

64 %  

(32 особи) 

54%  

(27 осіб) 

в) взагалі не розумію зв'язок між 

порядком формування органу та 

принципами його функціонування. 

5% 

 (4 осіб) 

6%  

(3 особи) 

6%  

(3 особи) 

7. Чи забезпечить, на Вашу думку, застосування гендерної рівності як 

засади організації судової влади незалежність суду у демократично-правовій 

державі? 

а) так, гендерна рівність є обов’язковим 

елементом забезпечення незалежності 

суду 

55 %  

(55 осіб) 

40 %  

(20 осіб) 

60 % 

(30 осіб) 

б) ні, у питаннях організації судової 

влади гендерна рівність не є 

принциповою 

20 %  

(20 осіб) 

20 %  

(10 осіб) 

10 % 

 (5 осіб) 

в) так, гендерна рівність є важливим 

аспектом, проте реальних механізмів її 

застосування в аспекті організації 

судової влади немає 

25 %  

(25 осіб) 

40 %  

(20 осіб) 

30 %  

(15 осіб) 
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       Додаток В 
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