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АНОТАЦІЯ 

 

Нестор Я. В. Конституційні принципи здійснення судочинства в 

Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Підготовка дисертаційного дослідження здійснювалася в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертації 

відбудеться в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Дисертація є першим у вітчизняній правовій науці комплексним 

дослідженням, присвяченим конституційним принципам здійснення 

судочинства в Україні. У ній проаналізовано поняття, правову природу та 

класифікацію конституційних принципів здійснення судочинства, їх місце, 

значення і роль у механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 

реалізацію у судовій практиці судів загальної юрисдикції і Конституційного 

Суду України, особливості правового регулювання принципів судочинства у 

зарубіжних країнах і на міжнародно-правовому рівні, а також охарактеризовані 

шляхи вдосконалення законодавчого закріплення конституційних принципів 

здійснення судочинства в Україні. 

Насамперед у роботі визначається методологія дослідження 

конституційних принципів здійснення судочинства, в основі якої має бути 

конституційна концепція праворозуміння, яка спирається на філософсько-

світоглядний плюралізм. 

Аналізуються історико-правові передумови зародження та становлення 

розвитку конституційних принципів здійснення судочинства, які 

характеризується тривалим і складним шляхом свого розвитку. У результаті 

дослідження виділяються основні етапи становлення і розвитку принципів 

здійснення судочинства в Україні. На підставі дослідження історико-правових 
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документів, робиться висновок, що принципи здійснення судочинства 

закріплювались протягом всього періоду становлення і розвитку української 

державності та права. 

Проводиться розгорнута характеристика окремих конституційних 

принципів здійснення судочинства в Україні. Встановлюється, що 

конституційний принцип здійснення судочинства – це основоположна, 

фундаментальна та визначальна засада судового розгляду, відповідно до якої 

здійснюється процесуально-правова форма розгляду справи судом. 

Пропонуються основні критерії класифікації конституційних принципів 

здійснення судочинства. 

Досліджується місце та значення конституційних принципів здійснення 

судочинства в Україні у механізмі забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. Встановлюється, що у правових позиціях Конституційного Суду 

України відображені та розвинуті фактично усі конституційні принципи 

здійснення судочинства, передбачені частиною другою статті 129 Конституції 

України. Найбільшою мірою в актах Конституційного Суду України 

конкретизовано та розвинуто принцип верховенства права. Визначається, що у 

судовій практиці судів загальної юрисдикції застосовуються конституційні 

принципи здійснення судочинства, передбачені частиною другою статті 129 

Конституції України. Судова практика судів загальної юрисдикції базується на 

конституційних принципах здійснення судочинства та одночасно розвиває і 

конкретизує їх. 

На підставі аналізу положень зарубіжних конституцій встановлюється, 

що у переважній більшості країн світу на конституційному рівні передбачено та 

врегульовано основні принципи здійснення судочинства. Незважаючи на те, що 

між конституційними системами судоустрою і судочинства країн світу є 

чимало відмінностей,  спільним є закріплення таких принципів судочинства, як 

незалежність суддів, гласність, усність, вмотивованість судових рішень. 

Особлива увага у дисертації приділяється міжнародним стандартам 

здійснення судочинства, якими є загальновизнані, уніфіковані, розроблені 
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міжнародним співтовариством типові принципи та норми здійснення 

судочинства, які закріплено у джерелах міжнародного права, є мінімальними 

правовими вимогами щодо національних правових систем держав-учасниць, що 

ратифікували чи іншим чином визнали даний міжнародно-правовий акт. 

Обґрунтовується твердження, що система міжнародно-правових 

стандартів здійснення судочинства є розвинутою, розгалуженою і містить 

значну кількість матеріально-правових та процесуальних принципів, визнаних 

світовим співтовариством з метою гарантувати кожній особі належний і 

ефективний судовий захист. Головним чином міжнародно-правові стандарти 

здійснення судочинства одержали свій розвиток і нормативно-правове 

закріплення у регіональній міжнародній організації – Раді Європи, а 

визначальним засобом їх становлення стала судова практика Європейського 

суду з прав людини, а також рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи. 

Узагальнення міжнародно-правових стандартів здійснення судочинства у 

частині реалізації відповідних конституційних принципів свідчить, що 

принципи та норми міжнародного права істотно доповнюють норми 

національного права з питань здійснення судочинства. 

Наприкінці дисертаційного дослідження міститься аналіз положень щодо 

вдосконалення правового регулювання конституційних принципів здійснення 

судочинства в Україні. Вбачається необхідність диференціації принципів 

судочинства в окремих галузях судового процесу. Звертається увага, що 

чинним Законом України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено 

запровадження і діяльність в Україні Вищого антикорупційного суду та Вищого 

суду з питань інтелектуальної власності, однак повноцінну нормативно-правову 

основу для їх функціонування досі не створено. 

Ключові слова: конституційні принципи здійснення судочинства, 

механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина, Конституційний 

Суд України, суди загальної юрисдикції, верховенство права, незалежність 

суду, міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства. 
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ANNOTATION 

 

Nestor Ya. V. The Constitutional Principles of Court Proceedings in Ukraine. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for Candidate of Legal Sciences degree, specialty 12.00.02 

«Constitutional Law; Municipal Law». – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The dissertation is first in the national legal science comprehensive research 

devoted to the constitutional principles of the justice execution in Ukraine. The 

concept, legal nature and classification of constitutional principles of the justice 

execution, their place and role in the mechanism of ensuring the rights and freedoms 

of man and citizen, the implementation in judicial practice, the peculiarities of legal 

regulation of the principles of justice in foreign countries and at the international 

legal level are analyzed, as well as to the defining ways to improve the legislative 

consolidation of the constitutional principles of the justice execution in Ukraine. 

First of all is determined the methodology of the study of the constitutional 

principles of the justice execution, which should be based on the constitutional 

concept of law understanding, which is grounded on philosophical and ideological 

pluralism. 

The historical and legal preconditions of the origin and formation of the 

development of constitutional principles of the justice execution, which are 

characterized by a long and complicated way of its development, are analyzed. As a 

result of the study, the main stages of the formation and development of the 

principles of the justice execution in Ukraine are highlighted. Based on the study of 

historical and legal documents, it is concluded that the principles of the 

implementation of legal proceedings were established throughout the period of the 

formation and development of Ukrainian statehood and law. 

A detailed description of certain constitutional principles of the justice 

execution in Ukraine is carried out. It is established that the constitutional principle of 



6 

the justice execution is a basic, fundamental and decisive ground of judicial review, 

according to which the procedural and legal form of consideration of a case is carried 

out. The main criteria for classifying the constitutional principles of the justice 

execution are presented. 

The place and significance of the constitutional principles of the justice 

execution in Ukraine in the mechanism of ensuring the rights and freedoms of man 

and citizen are researched. It is established that in the legal positions of the 

Constitutional Court of Ukraine, all the constitutional principles of the justice 

execution provided for in part two of Article 129 of the Constitution of Ukraine are 

reflected and developed in practice. The principle of the rule of law is specified and 

developed to the greatest extent in the acts of the Constitutional Court of Ukraine. It 

is determined that in the court practice of courts of general jurisdiction the 

constitutional principles of the justice execution, stipulated by part two of Article 129 

of the Constitution of Ukraine, are applied. The judicial practice of courts of general 

jurisdiction is based on the constitutional principles of the justice execution and 

simultaneously develops and specifies them. 

On basis of the analysis of the provisions of foreign constitutions, it is 

established that in the vast majority of countries of the world, at the constitutional 

level, the basic principles of the justice execution are provided and regulated. Despite 

the fact that there are many differences between the constitutional systems of the 

judiciary and justice systems of the countries of the world, the consolidation of such 

principles of justice execution as the independence of judges, transparency, oral 

procedure, and motivation of court decisions is common. 

The special attention in the dissertation is given to the international standards 

of the justice execution, which are generally recognized, unified, developed by the 

international community, the standard principles and norms of the justice execution, 

which are enshrined in the sources of international law, are the minimum legal 

requirements regarding the national legal systems of the member states which have 

ratified or otherwise recognized this international legal act. 
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It is substantiated that the system of international legal standards of the justice 

execution is developed, branched and contains a large number of substantive and 

procedural principles recognized by the international community in order to 

guarantee to each person proper and effective judicial protection. Mainly, the 

international legal standards of justice execution were developed and regulated in a 

regional international organization – the Council of Europe, and the main means of 

forming of such standards was the judicial practice of the European Court of Human 

Rights, as well as the recommendations of the Committee of Ministers of the Council 

of Europe. 

The generalization of international legal standards of the justice execution in 

part of the implementation of the relevant constitutional principles shows that the 

principles and norms of international law substantially complement the norms of 

national law on the justice execution. 

At the end of the dissertation study there is an analysis of the provisions on 

improving the legal regulation of the constitutional principles of the justice execution 

in Ukraine. The necessity of differentiation of the principles of justice execution in 

certain branches of the court process is considered. Attention is drawn to the fact that 

the current Law of Ukraine «On the Judiciary and the Status of Judges» provides for 

the introduction and operation in Ukraine of the Anticorruption High Court and the 

Intellectual Property High Court, but the full legal and regulatory framework for their 

functioning has not yet been established. 

Key words: constitutional principles of justice execution, the mechanism of 

ensuring the rights and freedoms of man and citizen, the Constitutional Court of 

Ukraine, courts of general jurisdiction, the rule of law, the independence of the court, 

international legal standards of the justice execution. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Фундаментальні правові ідеї та 

положення, на яких базується здійснення судочинства у сучасній правовій 

державі, мають глибокий зміст, важливе теоретичне та практичне значення. 

Саме тому стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки, затверджена Указом Президента 

України від 20 травня 2015 р. № 276/215, приділяє особливу увагу судовій 

реформі, метою якої є утвердження такого правопорядку, який ґрунтується на 

високому рівні правової культури в суспільстві, діяльності всіх суб’єктів 

суспільних відносин на засадах верховенства права та захисту прав і свобод 

людини, а в разі їх порушення – справедливого їх відновлення в розумні 

строки. 

Формування системи конституційних принципів здійснення судочинства 

в Україні не можна вважати закінченим. Прийнятий Верховною Радою України 

Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та новий 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. визначають 

організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує 

на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і 

забезпечує право кожного на справедливий суд. 

Новий етап судової реформи бере свій початок з прийняття Верховною 

Радою України Закону, яким Господарський процесуальний, Цивільний 

процесуальний кодекси України та Кодекс адміністративного судочинства 

України викладено в новій редакції, а також внесено зміни до Кримінального 

процесуального кодексу України та більш ніж 25-ти інших законодавчих актів. 

Серед завдань Закону, зокрема, визначено: забезпечення реального дотримання 

принципів судочинства на всіх стадіях судового процесу; забезпечення 

своєчасності розгляду спорів судами та практичної реалізації принципу 

правової визначеності тощо. 
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Таким чином, вибір теми дисертаційного дослідження пов’язаний зі 

здійсненням кардинального реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів України, в процесі якого виникає об’єктивна 

потреба в новому дослідженні конституційних принципів здійснення 

судочинства в Україні. Вказані принципи є базовими теоретико-правовими 

категоріями функціонування національної судової системи, до елементів якої 

слід віднести Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань 

інтелектуальної власності, нормативно-правову основу для діяльності яких ще 

необхідно створити. 

Актуальність теми пояснюється також доцільністю об’єктивного та 

системного теоретичного узагальнення наукових джерел із метою вироблення 

обґрунтованих у теоретичному плані та практично вивірених підходів щодо 

визначення ролі та значення конституційних принципів здійснення судочинства 

в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

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

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

конституційного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем «Доктрина права 

в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), 

яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. до 31  грудня 2015 р., 

і «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

(№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. до 31 

грудня 2018 р. Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням вченої 

ради юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 4 від 22 грудня 2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вирішення наукового 

завдання з розкриття поняття і правової природи конституційних принципів 

здійснення судочинства, їх місця та ролі у механізмі забезпечення прав і свобод 
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людини і громадянина, реалізації у судовій практиці, особливостей правового 

регулювання принципів судочинства у зарубіжних країнах і на міжнародно-

правовому рівні, а також визначення шляхів удосконалення законодавчого 

закріплення конституційних принципів здійснення судочинства в Україні. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання: 

– встановити теоретико-методологічні засоби, підходи та джерельну базу 

наукового дослідження конституційних принципів здійснення судочинства; 

– розглянути історико-правові аспекти становлення та розвитку 

конституційних принципів здійснення судочинства в Україні; 

– розкрити поняття «конституційні принципи здійснення судочинства», 

визначити їх правову природу та співвідношення із суміжними правовими 

категоріями; 

– визначити критерії для класифікації конституційних принципів 

здійснення судочинства; 

– охарактеризувати місце та значення конституційних принципів 

здійснення судочинства в національному та міжнародному механізмах 

забезпечення прав і свобод людини; 

– вивчити питання конституційних принципів здійснення судочинства в 

актах Конституційного Суду України та судовій практиці судів загальної 

юрисдикції; 

– виявити та з’ясувати особливості конституційно-правового 

регулювання принципів здійснення судочинства у зарубіжних країнах; 

– охарактеризувати міжнародно-правові стандарти здійснення 

судочинства; 

– розкрити шляхи вдосконалення правового регулювання 

конституційних принципів здійснення судочинства в Україні. 

Об’єкт дослідження – правові відносини, які виникають з приводу 

нормативно-правового закріплення і практичного застосування конституційних 

принципів здійснення судочинства в Україні. 
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Предмет дослідження – конституційні принципи здійснення судочинства 

в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційного 

дослідження стала система різноманітних загальнонаукових і спеціально-

наукових методів, прийомів і підходів пізнання дійсності відповідно до 

поставленої мети та завдання дослідження. 

Діалектичний метод, який визначає загальні методологічні підвалини 

дослідження, використано на всіх етапах роботи, також він знайшов своє 

застосування у більшості структурних частин розробленого плану та загальних 

висновках. 

Історичний метод дав змогу дослідити історико-правові аспекти 

становлення та розвитку конституційних принципів здійснення судочинства в 

Україні (підрозділ 1.2). 

Логіко-семантичний метод сприяв опрацьовуванню точок зору та 

правових позицій окремих науковців, визначенню основних понять і категорій 

наукового дослідження (розділ 1, підрозділ 2.1). 

Основу методології наукового дослідження проблематики правової 

природи та реалізації конституційних принципів здійснення судочинства в 

Україні становили системно-структурний, формально-юридичний метод, 

методи аналізу та синтезу, метод тлумачення правових норм (підрозділ 1.3, 

розділ 2). 

Особливості конституційно-правового регулювання принципів 

здійснення судочинства у зарубіжних країнах (підрозділ 3.1) досліджувались за 

допомогою методів порівняльного правознавства. 

Застосування методів аналізу та синтезу, методу тлумачення правових 

норм, формально-юридичного і прогностичного методів дало можливість 

проаналізувати міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства 

(підрозділ 3.2), а також розкрити шляхи та перспективи вдосконалення 

законодавчого закріплення конституційних принципів здійснення судочинства 

в Україні в умовах судово-правової реформи (підрозділ 3.3). 
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Науково-теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження є роботи 

вітчизняних і зарубіжних правознавців – дослідників конституційного права та 

процесу, теорії та історії держави та права, міжнародного права, окремих 

галузей національного процесуального права, суддів Конституційного Суду 

України та судів загальної юрисдикції. Зокрема, дані питання розробляли: 

О. В. Абросимова, С. С. Алєксєєв, О. А. Банчук, О. П. Васильченко, 

С. В. Глущенко, В. В. Городовенко, В. О. Гринюк, М. М. Гультай, 

Т. Н. Добровольська Т. В. Дрягіна, Є. П. Євграфова, С.С. Зміївська, 

В. М. Кампо, В. В. Коваленко, А. М. Колодій, О. В. Константий, 

В. В. Крижанівський, А. Р. Крусян, О. С. Лотюк, Б. В. Малишев, М. А. Маркуш, 

І. Є. Марочкін, О. В. Марцеляк, О. М. Мироненко, П. П. Музиченко, 

Н. А. Мяловицька, Т. В. Наливайко, С. В. Нечипорук, С. Б. Омелян, 

І. К. Полховська, О. Б. Прокопенко, П. М. Рабінович, М. Д. Савенко, 

М. В. Савчин, А. О. Селіванов, Н. В. Сібільова, О. В. Скрипнюк, І. Д. Сліденко, 

П. Б. Стецюк, О. М. Тупицький, О.О. Уварова, І. Б. Усенко, В. Л. Федоренко, 

В. М. Шаповал, В. А. Шатіло, С. В. Шевчук, Ю. С. Шемшученко, 

Н. М. Шульгач та ін. 

На даний час у вітчизняній правовій науці достатньо досліджені аспекти 

суміжних для конституційних принципів здійснення судочинства правових 

категорій (принципів правосуддя, принципів судової влади тощо). Крім цього, 

існує значна кількість наукових робіт, що стосуються окремих принципів 

(засад) судочинства в Україні, серед яких слід виділити наступні: Гринюк В. О. 

«Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному 

процесі України» (2004), Маркуш М. А. «Принцип змагальності в 

кримінальному процесі України» (2005), Пасенюк О. М. «Принцип 

верховенства права в адміністративній юстиції» (2012), Камінська І. В. 

«Незалежність суду як засада організації судової влади» (2016), Омелян С. Б. 

«Принципи конституційного правосуддя: порівняльно-правове дослідження» 

(2016) тощо. 
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Нормативно-правову основу роботи становлять Конституція України, 

закони України, процесуальні кодекси України, підзаконні нормативно-правові 

акти, а також міжнародно-правові акти. 

Емпіричну базу дослідження становлять положення конституційного 

законодавства зарубіжних країн, судова практика Конституційного Суду 

України, Верховного Суду України та інших вітчизняних судів загальної 

юрисдикції, рішення Європейського суду з прав людини. 

Наукова новизна одержаних результатів відзначається тим, що вперше 

у вітчизняній правовій науці проведено комплексне дослідження 

конституційних принципів здійснення судочинства в Україні. 

Внаслідок проведеного дослідження сформульовано ряд наукових 

положень, тверджень і висновків, зокрема: 

уперше: 

 доведено, що оптимальність гарантій реалізації прав і свобод 

знаходяться у прямій залежності насамперед від дотримання конституційного 

принципу верховенства права, який є одночасно і принципом здійснення 

судочинства в Україні та структурно включає, зокрема, свободу, рівність, 

справедливість, правову визначеність та інші елементи; 

 встановлено закономірність, що виявляється у наявності двох підходів 

до конституційного закріплення принципів здійснення судочинства: 

інституційного (закріплення конституційних принципів здійснення судочинства 

в межах різних структурних підрозділів конституції), консолідованого 

(закріплення конституційних принципів здійснення судочинства на рівні 

окремого структурного підрозділу (статті) конституції); 

 визначено, що конституційний принцип здійснення судочинства – це 

основоположна, фундаментальна та визначальна засада судового розгляду, 

відповідно до якої здійснюється процесуально-правова форма розгляду справи 

судом. Чинні конституційні принципи здійснення судочинства в Україні слід 
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віднести до загальних (універсальних) гарантій забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина; 

 визначено основні етапи становлення конституційних принципів 

здійснення судочинства: виникнення і правове закріплення окремих принципів 

здійснення судочинства на Русі; юридичне закріплення окремих принципів 

здійснення судочинства в Литовсько-Польську добу; правове закріплення 

принципів здійснення судочинства в історичні періоди Запорозької Січі та 

Гетьманщини; реформування і встановлення нових принципів здійснення 

судочинства під час перебування українських земель в складі Російської та 

Австро-Угорської імперій; закріплення конституційних принципів здійснення 

судочинства в Українській Народній Республіці (періоду Української 

Центральної Ради), Українській Державі, Українській Народній Республіці 

(періоду Директорії), Західноукраїнській Народній Республіці; юридичне 

закріплення принципів здійснення судочинства в часи перебування Радянської 

України у складі СРСР; розвиток і диференціація принципів здійснення 

судочинства у сучасному юридичному процесі шляхом правового регулювання 

у Конституції України, Законі України «Про судоустрій і статус суддів», а також 

процесуальних кодексах України; 

 удосконалено: 

 положення з приводу класифікації конституційних принципів 

здійснення судочинства, зокрема запропоновано такі з них: за джерелом 

закріплення (походження) – закріплені в Конституції України та 

процесуальному законодавстві; за галуззю судочинства (юридичного процесу): 

конституційно-процесуальні, цивільно-процесуальні, кримінально-процесуальні, 

господарсько-процесуальні, адміністративно-процесуальні; за сферою дії 

(поширенням) – загальні та спеціальні; за характером – інституційні та 

динамічні; за суб’єктами, процесуально-правове становище яких регулюється 

за допомогою даних принципів, – ті, що регулюють діяльність суду з розгляду 
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та вирішення справ; ті, що визначають правовий статус сторін і третіх осіб у 

судовому розгляді; ті, що стосуються інших суб’єктів права; 

 положення, згідно з яким у правових позиціях Конституційного Суду 

України відображені та розвинені, фактично, усі конституційні принципи 

здійснення судочинства, передбачені частиною 2 статті 129 Конституції 

України. Найбільшою мірою в його актах конкретизовано та розвинено 

принцип верховенства права; 

 характеристику закріплення основних принципів здійснення 

судочинства у сучасних конституціях зарубіжних країн. Зроблено висновок, 

що, незважаючи на те, що між конституційними системами судоустрою і 

судочинства країн світу є чимало відмінностей (закріплення у конституціях 

пострадянських країн принципу змагальності, переважна відсутність принципу 

диспозитивності судочинства), спільним є закріплення у більшості конституцій 

таких принципів судочинства, як незалежність суддів, гласність, усність, 

умотивованість судових рішень; 

 дістали подальшого розвитку: 

 положення щодо концептуальних засад співвідношення 

конституційних принципів здійснення судочинства з процедурними 

принципами судової влади, процесуальними елементами принципів 

правосуддя, судочинними принципами правосуддя, функціональними 

принципами судової влади, динамічними принципами правосуддя як 

суміжними юридичними категоріями; 

 положення щодо важливості діяльності незалежної та ефективної 

судової влади. Судові процедури забезпечення основних прав і свобод, які 

часто збігаються з конституційними принципами здійснення судочинства, 

є найбільш ефективними і дають змогу забезпечити пряму дію конституційних 

норм; 

 положення щодо необхідності застосування міжнародно-правових 

стандартів здійснення судочинства як Конституційним Судом України, так і 
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судами загальної юрисдикції. Недостатня урегульованість і систематизованість 

міжнародно-правових стандартів здійснення судочинства дає можливість їх 

розширення на рівні національної правової системи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені в ній положення, твердження і висновки можуть бути застосовані у: 

 науково-дослідній сфері – для проведення подальших наукових 

досліджень конституційних принципів здійснення судочинства, вдосконалення 

теоретичного обґрунтування важливої ролі та великого значення 

конституційних принципів здійснення судочинства під час судового розгляду 

та вирішення юридичних спорів; 

 правотворчій діяльності – з метою оптимізації правового регулювання 

конституційних принципів здійснення судочинства, законопроектної роботи, 

вдосконалення законодавства; 

 правозастосовній діяльності – в процесі судового розгляду та 

вирішення судовими органами юридичних спорів, розгляду Конституційним 

Судом України конституційних скарг громадян; 

 навчальному процесі – при викладанні курсів лекцій, семінарських і 

практичних занять з таких навчальних дисциплін, як «Конституційне право», 

«Конституційне процесуальне право», «Судове право», галузевих 

процесуальних навчальних дисциплін, розроблення підручників, навчальних 

посібників і методичних матеріалів; 

 правовиховній роботі – для підвищення рівня професійної 

кваліфікації суддів, адвокатів, фахівців у галузі права, формування знань, 

умінь, навичок студентів, підвищення рівня правової свідомості громадян.  

Апробація результатів дисертації. Висновки та положення, 

обґрунтовані автором за результатами дисертаційного дослідження, 

обговорювались на міжнародних наукових конференціях та круглому столі: 

другій Міжнародній науково-практичній конференції «Право як регулятор 

суспільних відносин: історія, теорія, практика» (м. Київ, 18–19 жовтня 2016 р.); 
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круглому столі «УЦР – світоч національного державотворення: історико-

правові уроки та сучасні реалії» (присвячений 100-річчю Української 

Центральної Ради) (10–11 березня 2017 р.); щорічній Міжнародній науково-

практичній конференції «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні 

аспекти» (м. Київ, 16 травня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи 

розвитку» (м. Львів, 17–18 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні погляди на актуальні питання правових наук» 

(м. Запоріжжя, 24–25 листопада 2017 р.). 

Публікації. Основні твердження і положення дисертаційного 

дослідження викладено у десяти наукових публікаціях, серед яких п’ять статей 

опубліковано у юридичних фахових виданнях України, одна стаття в 

іноземному науковому виданні, чотири тези у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. 

Структура дисертації. Структура дисертаційного дослідження 

конституційних принципів здійснення судочинства в Україні зумовлена 

визначеною метою і завданнями дослідження. Робота складається з анотації; 

вступу; трьох розділів, які складаються дев’яти підрозділів; висновків, списку 

використаних джерел (усього 232 найменування). Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 221 сторінку. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНИХ  

ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 

 

1.1. Методологічний інструментарій і джерельна база наукового 

дослідження конституційних принципів здійснення судочинства 

 

Методом у науковому розумінні (давньогр. μέθοδος – 

«шлях дослідження або пізнання», від μετά-+ ὁδός – «шлях») є систематизована 

сукупність дій, спрямованих на розв’язання певного наукового завдання або 

досягнення мети дослідження об’єктивної дійсності. 

У теорії права метод визначають як спосіб пізнання, формулювання 

наукових гіпотез, перевірки доказовості висновків за допомогою різних 

конкретних засобів та прийомів [36, с. 26]. Методологія у свою чергу є вченням 

про методи. 

Безсумнівно, вагомість значення й ролі методології для проведення 

досліджень у всіх галузях науки стало аксіоматичним явищем [97, с. 73]. Вибір 

методологічної бази, необхідної для дослідження конституційних принципів 

здійснення судочинства, зумовлений особливостями обраної теми та 

ґрунтується на попередніх здобутках у сфері методології категорій судової 

влади, правосуддя, судочинства у загальних теоретико-правових і спеціальних 

(галузевих) аспектах. 

При цьому метод дослідження повинен безперервно розвиватися, як і 

предмет дослідження; таким чином, зміна предмета вимагає удосконалення 

методів і способів пізнання. Отже, теорія і мистецтво пізнання 

вдосконалюються одночасно з об’єктом (предметом) пізнання. 

Загальнофілософська методологія як концептуальний підхід наукового 

дослідження базується на загальнофілософських законах та категоріях і 

визначає загальну стратегію дослідження й інтерпретацію його результатів. 
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Використання евристичних і прогностичних компонентів філософського 

осмислення природних та соціальних процесів і явищ є необхідною умовою 

конкретно-наукового пізнання. Саме філософська методологія становить 

категоріальну основу наукового пошуку і слугує передумовою оптимального 

спрямування наукового дослідження, забезпечуючи оперування теоретичною 

базою пізнання складних предметних структур, які ще не досліджені чи 

недостатньо досліджені в соціальній практиці [12]. 

На сьогодні у теоретичній свідомості актуалізується розуміння, що роль 

первинного елементу певної методологічної концепції повинна здійснювати не 

сама по собі логічна система, включаючи, по-перше, діалектику, як теорію 

буття, по-друге – логіку і теорію пізнання, а насамперед – об’єкт (предмет) 

пізнання. У правових дослідженнях, зокрема у теорії права, об’єктом 

(предметом) пізнання можуть  визначатися різноманітні явища правової 

дійсності, право у своїй сукупності, або такі явища, як: система права, 

нормативна система, система законодавства, юридичний інститут, правова 

норма та багато інших. 

Важливим методологічним правилом, яке неодмінно має бути враховано 

під час здійснення процесу наукового пізнання, у тому числі явищ правового 

характеру, є необхідність відношення до об’єкта, що досліджується з позиції 

обов’язкового встановлення усіх його ознак, внутрішніх і зовнішніх зв’язків та 

властивостей, можливих суперечностей, що є в об’єктивній реальності. Тому й 

пізнання правових явиш може набути по-справжньому наукового характеру 

тільки в тому разі, якщо дослідники проблем правового розвитку країни 

виходять за рамки лише спеціального юридичного аналізу суспільних відносин, 

розглядаючи стан та динаміку юридичних відносин у взаємозв’язку із 

загальними закономірностями. 

Вважаємо, слід погодитися з Д. А. Керімовим, який під методологію 

розуміє «явище інтегральне, що об’єднує в собі низку компонентів: 

світорозуміння і фундаментальні загальнотеоретичні концепції, загальні 
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філософські закони й категорії, загальні й конкретно наукові методи» [46, 

с. 83]. 

Методологічний підхід можна визначити як «побудовану на гранично 

загальних (філософських) категоріях світоглядну аксіоматичну ідею (засаду), 

яка постулює загальну стратегію дослідження, відбір досліджуваних фактів та 

інтерпретацію результатів дослідження» [142, с. 24]. 

Згідно з визначенням Юридичної енциклопедії методологія юридичної 

науки – це система підходів, методів і способів наукового дослідження, 

теоретичні засади їх використання при вивченні державно-правових явищ. 

Основу методології юридичної науки становлять, зокрема: 

‒ філософсько-світоглядні підходи (матеріалістичний чи ідеалістичний, 

діалектичний чи метафізичний, визнання чи заперечення об’єктивних 

соціальних, у тому числі державно-правових, закономірностей та можливості їх 

пізнання, здобуття істинних знань про них); 

‒ загальнонаукові методи, тобто такі, які використовуються в усіх або у 

більшості наук (наприклад, методи: структурний, функціональний, сходження 

від абстрактного до конкретного; формально-логічні процедури – скажімо, 

аналіз, синтез і т. ін.); групові методи, тобто такі, котрі застосовуються лише у 

певній групі наук, наприклад, тільки у суспільствознавстві (скажімо, метод 

конкретно-соціологічного дослідження); 

‒ спеціальні методи, тобто прийнятні для дослідження предмета якоїсь 

однієї науки: наприклад, в юриспруденції – з’ясування (тлумачення) 

юридичних норм, спеціальні прийоми узагальнення юридичної практики. 

Дослідницькі методи можна поділити також, дещо умовно, на емпіричні 

(спроби виявлення, фіксування, збирання, систематизації інформації про факти 

і явища) і теоретичні (спроби тлумачення, пояснення зібраних даних, побудови 

понять, концепцій, прогнозів тощо) [99]. 

О. Петришин і С. Максимов під методологію правової науки розуміють 

зумовлену особливостями правової реальності цілісну та узгоджену систему 

способів пізнання, що включає такі складові: 
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 загальний (філософський) підхід; 

 загальнонаукові методи; 

 спеціальні методи; 

 власні правові методи [36, с. 26]. 

Цікавим є тлумачення методології юриспруденції А. Фальковським, який 

виокремлює в її структурі, крім філософсько-світоглядних підходів і методів, 

ще один елемент – парадигму дослідження. Вчений виділяє такі три частини 

методології: доктринально-ідеологічну (парадигма дослідницького бачення, 

себто тип праворозуміння); стратегічну (царина підходів, що зумовлюють 

загальну спрямованість дослідження права, вибір стратегії його осягнення); 

інструментальну (система методологічних інструментів у здобутті знань про 

право) [208, с. 65]. 

Враховуючи сучасний рівень теорії, під методологією юридичної 

(правової) науки розуміється: 

– система, елементами якої слід вважати методи, тобто різноманітні 

теоретичні принципи, логіко-філософські прийоми та конкретні способи 

дослідження предмета цієї науки; 

– система знань, наука, предметом якої є використання методів 

наукового дослідження, які застосовуються під час вивчення явищ, що 

стосуються держави та права. 

Отже, поняття «методології юридичної науки» є широким за своїм 

внутрішнім змістом і включає в себе: загально-правові (загальнотеоретичні) 

методологічні проблеми; методологію галузевих, спеціальних, прикладних 

юридичних дисциплін; методологію правотворчості; методологію 

правозастосування. 

Об’єктивне дослідження конституційних принципів здійснення 

судочинства можливе тільки завдяки обранню належної методології. 

Враховуючи сучасний стан розвитку юридичної науки, можна провести 

таку класифікацію методів: 
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– загальнофілософські методи (діалектики); 

– загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, верифікація, 

аналогія, абстрагування, конкретизація, системний аналіз, моделювання); 

– спеціальні методи, які застосовуються групою гуманітарних наук 

(функціональний, конкретно-соціологічний, статистичний, математичний); 

– приватнонаукові методи, які використовуються в юридичній науці 

(порівняльно-правовий, історико-порівняльний, метод правового експерименту, 

правового прогнозування, формально-юридичний, методи тлумачення тексту). 

Усі вищезазначені групи методів безперечно потрібні для виконання 

об’єктивного, повноцінного, вичерпного, досконалого наукового дослідження. 

Широке використання і застосування різноманітних методів, засобів, способів і 

підходів дає їм змогу доповнювати один одного для встановлення об’єктивної 

істини. У цьому зв’язку вважаємо незаперечним, що значимість і 

результативність досягнення юридичної науки значною мірою залежить від її 

методологічного оснащення. 

Як зазначає М. С. Бондар, сьогодні відбувається конвергенція (процес 

зближення) методів правового регулювання на основі повного збереження 

самостійних предметних характеристик конституційного та галузей приватного 

права [13, с. 22]. 

Розуміння складної природи права не зводиться лише до дослідження 

зовнішніх форм його вираження у вигляді законів і підзаконних нормативно-

правових актів державної влади, а полягає також у прагненні науково 

осмислити всю глибину і різноманіття правових явищ. Це приводить до 

висновку про те, що право само по собі є у максимальному відношенні 

складним і багатостороннім явищем, що заслуговує на особливий розгляд і 

передбачає велику кількість методів, які застосовуються в пізнанні правових 

явищ. 

Водночас А. М. Бойко зазначає, що у разі використання методологічних 

компонентів з інших галузей наукових знань або теоретичних положень, 

висновків чи статистичних узагальнень з інших галузей знань слід пам’ятати, 
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що всі вони повинні відповідати одним і тим самим концептуальним 

методологічним підходам (у випадку адаптації, для цілей дослідження, 

методологічних стандартів, норм і методів, а також використання теоретичних 

положень, висновків чи статистичних узагальнень інших галузей соціальних 

знань) та забезпеченню методологічної узгодженості (у випадку залучення 

пізнавальних засобів і методів класичної методології, герменевтики, 

феноменології, синергетики, неопозитивізму, критичного раціоналізму тощо). 

Методологічна неузгодженість, яка може виникнути у разі порушення цієї 

вимоги, здатна негативно вплинути на результати дослідження та їх 

інтерпретацію [12]. 

Взагалі формування теоретико-методологічних основ системи 

конституційного права України та її складових елементів вимагає усталення 

відповідної комплексної методології [209, с. 10]. 

М. В. Костицький обґрунтовано зауважує, що коли йдеться про 

методологію в юридичній науці, необхідно відмовитися від ієрархій 

методологій, що визначається як філософська, загальнонаукова, конкретно-

наукова. Методології слід «розташувати» по горизонталі, використовувати їх 

вчений може за власним вибором. Це може бути юснатуралістична, 

позитивістська, діалектична, синергетична чи інша методологія. Не обов’язково 

«зашорювати» себе однією методологією, можна використовувати методи з 

різних методологій (у розумних, звичайно, межах), тобто методика конкретного 

наукового дослідження може виглядати як мозаїка методів [83, с. 10]. 

Відомий дослідник теорії конституційного права В. Л. Федоренко на 

основі аналізу історичного розвитку методології дослідження системи 

конституційного права від зародження конституційно-правової науки в 

XIX ст. – до сьогодення, зробив висновок, що формування сучасної наукової 

методології конституційного права в Україні відбувається кількома шляхами: 

трансформацією уже апробованих методів науки радянського державного 

права; запозиченням позитивно зарекомендованої наукової методології, яка не 

визнавалася в науці радянського державного права, але практикувалася в 
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зарубіжній науці конституційного права; залученням до методологічного 

апарату науки конституційного права методів, що використовуються в інших 

науках – соціології, політології, психології, статистиці, кібернетиці, теорії 

управління, синергетиці тощо. Наслідком відповідних процесів стало 

формування принципово нових концепцій і теорії, включаючи й концепцію 

багатовимірної системи конституційного права України, для якої властива 

власна методологія її наукового дослідження [211, с. 13]. 

На методологію формування доктрини судового влади значний вплив 

здійснюють сучасні умови розвитку суспільства, держави та права в цілому. 

Сьогочасні трансформаційні соціально-економічні, політичні, юридичні 

тощо процеси в українському суспільстві спрямовані на закладання нових 

підвалин організаційного розвитку суспільного буття, зокрема, його 

економічної системи, політичного режиму, правового порядку та ін. Йдеться 

про формування такої демократичної структури державно-організованого 

громадянського суспільства [89], яка б, ґрунтуючись на принципі балансу 

розмежування та взаємодії публічно-правових і приватноправових засад 

суспільного порядку і функціонування, сприяла досягненню рівноваги між 

економічною ефективністю суспільного виробництва та соціальною 

справедливістю розподілу його результатів – матеріальних і духовних благ, між 

свободою волі індивіда та юридичною рівністю між людьми, між їх правами й 

свободами та обов’язками і відповідальністю. Важливою метою на цьому 

шляху має бути насамперед забезпечення в суспільстві гармонії різноманітних 

публічних та приватних інтересів, а одним із найважливіших засобів досягнення 

цієї мети – сучасний правовий механізм правового регулювання [181, с. 34–43]. 

Методологічну ситуацію, яка склалася в сучасному правознавстві, 

В. Л. Федоренко характеризує як посткласичну, для якої характерні такі ознаки: 

 свідома відмова від принципів і цілей методології нормативізму, чітке 

розмежування права та закону й усвідомлення їх дихотомічного зв’язку; 
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 визнання принципу багатоманітності й різновимірності методології 

постпозитивізму та інших методологій досліджень правової реальності, свідоме 

ігнорування таких ілюзорних цілей, як пошук «єдино правильних принципів і 

методів» дослідження права; 

 тяжіння до взаємодії або принаймні безконфліктного співіснування з 

іншими методологіями правових досліджень, спроможність до розуміння та 

сприйняття їх здобутків; 

 визнання пріоритету «історії права» перед «філософією права», 

дослідження всіх явищ правової реальності в контексті їх генезису; 

 широке залучення до арсеналу наукових досліджень методології таких 

наук, як синергетика, нерівноважна термодинаміка, хаосологія, нелінійна 

динаміка, теорія дисипативних систем, теорія катастроф тощо [210, с. 14]. 

Враховуючи викладене, вважаємо, що в основі методології дослідження 

принципів здійснення судочинства має бути конституційна концепція 

праворозуміння, яка спирається на філософсько-світоглядний плюралізм. 

За наявності різних концептуальних підходів до праворозуміння 

квінтесенцією її філософсько-світоглядного осмислення є реалізація в 

конституційному просторі сучасних державно-правових систем двох типів 

розуміння права – позитивістського та природно-правового. Зовнішнім ж, 

формально-юридичним вираженням цих філософсько-світоглядних засад є 

співвідношення конституції з такими явищами, як право, з одного боку, і закон 

– з другого. Обидва типи праворозуміння – позитивізм і природне право – 

мають фундаментальне значення в системі філософсько-світоглядного 

сприйняття правової дійсності, реалізуючи різні гносеологічні установки, що 

мають принципово важливе, методологічне значення для всієї системи 

сучасного конституціоналізму [13, с. 77–78]. 

Методологічні засади принципів здійснення судочинства є наслідком 

сутнісних характеристик Конституції, з одного боку, та конституційного 

призначення судової влади, правосуддя, судочинства – з другого. 



29 

Для конституційних принципів здійснення судочинства необхідна 

методологія має не тільки праксеологічне значення з огляду на можливості й 

об’єктивну потребу використання філософських доктрин для формування 

юридичної логіки та вироблення належних мотивованих і обґрунтованих 

конституційно-правових підходів при вирішенні конкретних судових справ. 

Філософія судової влади проявляє себе надзвичайно широко – як 

інститутоутворююча основа. 

У контексті даного дослідження найважливішим і найбільш необхідним 

для комплексного пізнання конституційних принципів здійснення судочинства 

є системний метод, який полягає в тому, що правове явище розглядається як 

система, елементи якої виконують певні функції та пов’язані між собою 

різноманітними зв’язками та відношеннями. 

Системний метод виходить з того, що: 

 система є цілісним комплексом взаємозв’язаних елементів; 

 вона утворює єдність із середовищем; 

 як правило, будь-яка система є елементом системи вищого порядку; 

 елементи будь-якої системи є системами нижчого рівня [202, с. 27]. 

Використання системного методу сприяє чіткому розумінню сутнісних 

взаємозв’язків між елементами в межах системи конституційних принципів 

здійснення судочинства та зовні між окремими системами, що пов’язані, 

зокрема з принципами судової влади, принципами правосуддя, а також 

дозволяє виявити характерні особливості окремих конституційних принципів 

здійснення судочинства. 

Серед власних методів правознавства (за класифікацією О. Петришина та 

С. Максимова) при проведенні науково-правових досліджень найбільш часто 

застосовуються формально-юридичний і порівняльно-правовий методи. 

Використання формально-юридичного методу надасть змогу дослідити 

конституційні принципи здійснення судочинства в Україні за допомогою 

аналізу чинних нормативно-правових актів, що є джерелами правового 
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регулювання діяльності судів з вирішення спорів, а також практики 

застосування цих нормативно-правових актів судовими органами. Формально-

юридичний метод допомагає розробити термінологічний апарат наукового 

дослідження, дає змогу розкрити роль і значення правових норм у становленні, 

закріпленні та розвитку конституційних принципів здійснення судочинства; 

запропонувати науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення 

законодавства України про судоустрій і судочинство. 

Застосування порівняльно-правового методу при дослідженні 

конституційних принципів здійснення судочинства надає можливість 

встановити загальні тенденції й закономірності їх розвитку на рівні 

національної правової системи України та правових систем зарубіжних держав, 

а також на міжнародно-правовому рівні. Вказаний метод сприяє виявленню 

спільних і відмінних характеристик, особливостей окремих конституційних 

принципів здійснення судочинства, слугує можливості врахування і 

застосування позитивного зарубіжного та міжнародного досвіду для 

оптимізації конституційних принципів здійснення судочинства в Україні. Крім 

цього, застосування порівняльно-правового методу також допомагає 

визначенню взаємозв’язків та взаємозалежностей окремих конституційних 

принципів здійснення судочинства. 

Конституція, як основний закон держави, є унікальним правовим 

документом, що становить основу конституціоналізму, закріплює в 

нормативно-правових параметрах основні характеристики державного устрою і 

громадянського суспільства, що є вираженням сутнісних засад всієї системи 

національної правової культури. При цьому важливого значення набувають 

методи дослідження конституціоналізму, включаючи співвідношення 

юридичних і соціологічних, аксіологічних та онтологічних, національно-

специфічних і універсальних начал в системі сучасного конституціоналізму 

[13, с. 34]. 

Конституція України 1996 року визнала судову владу в якості 

самостійного та незалежного елемента конституційного ладу, високим 
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призначенням якого має бути ефективний захист прав людини, судовий 

контроль за законодавчою і виконавчою гілками влади для недопущення 

зловживань і свавілля, присвоєння й перевищення службових повноважень, а також 

вирішення соціальних протиріч і конфліктів. 

Судова влада покликана забезпечувати верховенство права та пряму дію 

Конституції України, що повною мірою підтверджується національною, 

зарубіжною і міжнародною практикою вирішення спорів, захисту прав, свобод, 

а також законних інтересів суб’єктів публічного та приватного права. 

Стверджуючи конституційні основи вітчизняної державності, 

Конституція проголосила та наповнила правовим змістом базові юридичні 

принципи здійснення судочинства, які фактично та юридично є основою для 

реалізації судової влади – судової практики. 

При цьому судова практика, будучи проявом правозастосовного 

компонента конституціоналізму, здійснює істотний вплив на його нормативний 

зміст. Вона, зокрема, формує прецедентне розуміння сенсу конституційно-

правового регулювання тих чи інших суспільних відносин у рамках 

підвідомчих судам категорій справ і тим самим здійснює його конкретизацію; 

виявляє, обґрунтовує, уточнює і розвиває такі, що мають по суті конституційне 

значення загальні засади (принципи) галузевого законодавства; усуває з 

правової системи неконституційні нормативні акти з урахуванням 

розмежування повноважень між судами різних видів юрисдикцій [13, с. 47–48]. 

Принципи здійснення судочинства є предметом дослідження науковців 

різних юридичних спеціальностей. У широкому розумінні принципи здійснення 

судочинства визначаються діяльністю всієї системи органів судової влади та її 

впливу на конституційно-правові відносини, що носить переважно охоронний 

характер. 

Таким чином, можна запропонувати визначення, згідно з яким 

методологія дослідження конституційних принципів здійснення судочинства – 

це система теоретичних, філософсько-світоглядних методів і підходів, які 

нададуть можливість всебічно та об’єктивно розкрити загальні закономірності 
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становлення, функціонування та розвитку конституційних принципів 

здійснення судочинства. 

Комплексне застосування сучасних методів дослідження конституційних 

принципів здійснення судочинства надасть змогу провести теоретичне 

узагальнення наукової проблематики, сутність якої полягає в аналізі та 

формуванні нових підходів до визначення й характеристики конституційних 

принципів здійснення судочинства в Україні у контексті нових стратегій 

розвитку судочинства. Обрана методологія дослідження дасть змогу 

запропонувати шляхи та конкретні засоби розв’язання теоретичних і 

практичних проблем здійснення судочинства, підвищення ефективності 

діяльності судів з розгляду та вирішення справ різноманітних категорій. 

Джерельна база дослідження конституційних принципів здійснення 

судочинства. У вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі проблематиці 

джерел права традиційно приділяється підвищена увага, цій тематиці 

присвячено значну кількість дисертаційних робіт, монографій і наукових 

публікацій. 

Важливою правовою характеристикою конституційних принципів 

здійснення судочинства є їх нормативне закріплення. Принципи, що 

включаються до текстів конституцій різних країн світу, є різними за змістом та 

обсягом і не завжди формуються безпосередньо. Їх аналіз допомагає 

констатувати, що майже всі сучасні конституції містять вихідні ідеї, що 

стосуються регулювання судової влади, як-то: 

– незалежність судів і суддів і відповідні процесуальні гарантії; 

– здійснення правосуддя виключно належним (законним, ординарним) 

судом і належними судами; 

– заборона утворення надзвичайних та особливих судів; 

– вільний доступ до правосуддя і право особи на судовий захист; 

– універсальність судового захисту прав людини; 

– рівноправність і змагальність сторін у справі; 

– публічність (гласність, відкритість) судових засідань; 
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– усність і безпосередність судочинства; 

– вмотивованість судових дій (включаючи рішення); 

– участь народу у відправленні правосуддя; 

– поєднання колегіальності і змагальності в судовій діяльності [188, 

с. 654]. 

Головним джерелом, яке визначає конституційні принципи здійснення 

судочинства в Україні, є Конституція України з внесеними змінами та 

доповненнями від 2 червня 2016 року. 

Відповідно до статті 125 Конституції України судоустрій в Україні 

будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається 

законом. Пунктом 14 частини 1 статті 92 Конституції України встановлено, що 

виключно законами України визначаються: судоустрій, судочинство, статус 

суддів; засади судової експертизи; організація і діяльність прокуратури, 

нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання 

покарань; порядок виконання судових рішень; засади організації та діяльності 

адвокатури [80]. 

Новий Закон України № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» 

визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що 

функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських 

стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд [41]. 

Згідно з частиною 2 статті 129 Конституції України основними засадами 

судочинства є: 

– рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

– забезпечення доведеності вини; 

– змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості; 

– підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; 

– забезпечення обвинуваченому права на захист; 

– гласність судового процесу та його повне фіксування технічними 

засобами; 
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– розумні строки розгляду справи судом; 

– забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених 

законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення; 

– обов’язковість судового рішення. 

Відповідно до частини 3 цієї ж статті Конституції законом можуть бути 

визначені також інші засади судочинства. Крім цього, частиною 5 статті 124 

Конституції України встановлено, що народ безпосередньо бере участь у 

здійсненні правосуддя через присяжних; незалежність і недоторканність судді 

гарантуються Конституцією і законами України (частина 1 статті 126); 

судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом 

присяжних (частина 4 статті 129); контроль за виконанням судового рішення 

здійснює суд (частина 3 статті 129
1
) [80]. 

В. В. Городовенко, досліджуючи проблематику принципів судової влади, 

основні засади судочинства, передбачені частиною 2 статі 129 Конституції, 

називає їх принципами відправлення правосуддя [22, с. 39–40]. 

Вказані засади також слід відносити до конституційних принципів 

здійснення судочинства в Україні. 

Основні засади відповідних галузей судочинства України окреслюють 

процесуальні кодекси, серед яких Кримінальний процесуальний кодекс 

України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський 

процесуальний кодекс України та Кодекс адміністративного судочинства 

України. 

Конституційне судочинство регулюється Конституцією України та 

вимогами Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 

2017 року, статтею 2 якого визначено, що Конституційний Суд здійснює свою 

діяльність на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, 

гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та 

обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків [134]. 

Судова практика сьогодні також може слугувати джерелом формування 

нових правових приписів [22, с. 42]. На думку А. Н. Верещагіна, якщо 
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розглядати судову практику в нормативному аспекті, її можна інтерпретувати 

як сукупність норм права, створених суддями. Практикуючи її як «норми, 

створені суддями», вчений підкреслює невизначеність у науці відповіді на 

запитання: що саме в судовій практиці є джерелом права? По суті він вважає 

джерелами права породжувані судовою практикою нормативно-правові тексти, 

судові нормативні (квазінормативні) акти, прецеденти і судові звичаї. 

Г. І. Муромцев вважає, що судова практика – це «сукупність принципових 

рішень вищих судових інстанцій з питань правозастосування» і тлумачить 

судову практику і як джерело права, і як діяльність, що має правотворчий 

характер, відіграє правотворчу роль [137, с. 271–272]. 

До основних і найважливіших міжнародно-правових актів, які 

визначають основні принципи здійснення судочинства (правосуддя), слід 

віднести такі: 

 Загальна декларація прав людини 1948 року; 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950  

року; 

 Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права 1966 року; 

 Основні принципи незалежності судових органів; 

 Регламент Європейського суду з прав людини в редакції від 1 січня 

2016 року; 

 Статут Суду Європейського Союзу від 17 квітня 1957 року; 

 резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи та рішення 

Європейського суду з прав людини; 

 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи; 

 Європейська хартія про закон «Про статус суддів» та інші. 

У вказаних документах визначаються та розкриваються принципи, на 

яких має ґрунтуватися судова система. Зазначені у вказаних нормативних актах 

принципи, на думку О. В. Андруневчин, можна систематизувати таким чином: 
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незалежність суду; доступ до суду; справедливий судовий процес; ефективність 

судового захисту та дієвість рішення суду [6, с. 77]. 

За змістом положень статті 9 Конституції України, якщо на 

обов’язковість чинних міжнародних договорів надана згода Верховної Ради 

України, то такі договори є частиною вітчизняного національного 

законодавства. Укладення ж міжнародних договорів, що суперечать Основному 

Закону, можливе тільки після внесення відповідних змін до нього [80]. 

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про міжнародні договори» від 

29 червня 2004 року міжнародний договір України – укладений у письмовій 

формі з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який 

регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в 

одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно від його 

конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо) 

[37]. 

«Основні принципи незалежності судових органів» були схвалені 

резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада та 13 грудня 1985 року 

відповідно. У них, зокрема, йдеться про таке: 

 незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в 

конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані 

шанувати незалежність судових органів і дотримуватися її; 

 судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі 

фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, 

спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку 

і будь-яких причин; 

 судові органи володіють компетенцією стосовно всіх питань судового 

характеру і мають виняткове право вирішувати, чи входить передана їм справа 

до їхньої встановленої законом компетенції; 

 не має бути неправомірного чи несанкціонованого втручання в процес 

правосуддя, і судові рішення, винесені суддями, не підлягають перегляду. Цей 
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принцип не перешкоджає здійснюваному відповідно до закону судовому 

перегляду чи пом’якшенню вироків, винесених судовими органами; 

 принцип незалежності судових органів дає судовим органам право і 

вимагає від них забезпечення справедливого ведення судового розгляду і 

дотримання прав сторін; 

 кожна держава-член повинна надавати відповідні засоби, які давали б 

змогу судовим органам належним чином виконувати свої функції [119]. 

Відповідно до Закону від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР Верховною 

Радою України було ратифіковано Конвенцію Ради Європи про захист прав 

людини і основоположних свобод, а також Перший протокол та протоколи № 2, 

4, 7 та 11 до неї. У статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» встановлено, що вітчизняні суди мають застосовувати не лише 

Конвенцію, а і як джерело права практику Європейського суду з прав людини 

[44]. Аналогічні положення містяться у Кодексі адміністративного судочинства 

України та Кримінальному процесуальному кодексі України. 

Аналіз положень Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод і практики ЄСПЛ дає змогу виділити положення, які завдяки діяльності 

Суду набули статусу принципів для країн, що долучилися до цього механізму 

захисту прав індивіда. Це верховенство права, а також такі його складники, як 

правова визначеність і пропорційність, право особи на справедливий, 

незалежний і неупереджений суд, доступ до суду, заборона катування й 

нелюдського походження, принцип – жодного покарання без закону, повага до 

приватного й сімейного життя, а також приватної власності, право на 

ефективний засіб юридичного захисту й багато інших [22, с. 46; 27]. 

Більш детальна характеристика джерел міжнародного права, в яких 

закріплено принципи здійснення судочинства, буде розглядатися у підрозділі 

3.2 «Міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства» цієї роботи. 
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1.2. Генезис становлення і розвитку юридичної думки щодо 

конституційних принципів судочинства 

 

З метою реалізації поставлених у дисертаційному дослідженні завдань, 

вважаємо, необхідно провести аналіз не тільки чинного конституційного 

законодавства України, а й історії становлення і розвитку юридичної думки 

щодо конституційних принципів здійснення судочинства на різних етапах 

розвитку держави і права України. Вказане дасть змогу з’ясувати, яким чином 

розвивалося вітчизняне законодавство з окресленої проблематики та в який 

період історичного розвитку вперше закріплювалися окремі основоположні 

принципи здійснення судочинства. 

Слід зазначити, що історико-правові передумови зародження та 

становлення конституційних принципів здійснення судочинства 

характеризується тривалим і складним шляхом свого розвитку. Генезис 

становлення конституційних принципів здійснення судочинства має 

досліджуватися у органічному поєднанні розвитку відповідних матеріальних і 

процесуальних норм права, що регулювали зазначені принципи. 

До сьогодні процес історичного розвитку становлення системи принципів 

здійснення судочинства в Україні у комплексному вигляді не був повною 

мірою досліджений. Однак існують окремі роботи з історичних аспектів 

проблематики принципів судочинства, правосуддя чи судової влади, що 

стосуються окремих періодів держави і права України. Серед них особливо 

відзначимо книгу професора Ярослава Падоха «Суди і судовий процес старої 

України» (1990), яка містить нарис історії українського судового процесу від 

часів Княжої доби Київської Русі до Гетьманщини [121]. 

У правових джерелах різних народів з давніх-давен виявлялися тенденції 

до утвердження істинних начал правосуддя, заснованих на принципах 

справедливості, милосердя й рівності [133, с. 20]. 

Взагалі становлення системи судоустрою і судочинства на українських 

землях бере початок ще з періоду Русі княжої доби. Першим писаним джерелом 
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вітчизняного права стала «Руська Правда», яка була укладена на початку XI 

століття (найчастіше датується 1016 роком) та відома у трьох редакціях: 

Короткій, Просторовій (Розширеній) і Скороченій. До «Руської Правди» діяло 

звичаєве право. 

У період Русі суд не був відділений від адміністрації. Функцію 

судочинства здійснював насамперед Великий Київський Князь. Також діяв 

церковний суд. Серед засад судочинства, яке ще чітко не поділялось на 

кримінальне та цивільне, слід виокремити прагнення суду до «правди». 

«Судити вправду» означало прагнення до істини, справедливості та чесності 

при здійсненні судочинства (правосуддя). 

За «Руською Правдою» судовий процес носив змагальний і 

диспозитивний характер, розгляд справи розпочинався з ініціативи позивача, 

сторони володіли можливістю розпоряджатися заявленими матеріально-

правовими вимогами, дійти між собою примирення, відповідач фактично міг 

відповісти позовом на позов тощо. Сторони судового процесу були 

рівноправними. 

На західноукраїнських землях, що у ХІV–XVІІІ століттях перебували під 

владою Великого князівства Литовського та Польщі, а після їх об’єднання в 

1569 році – під владою Речі Посполитої, судоустрій і судочинство визначалося 

положеннями Литовських Статутів 1529, 1566, 1588 років. 

Судовий процес цього часу спирався на засади легальності, був 

безпосереднім і усним. Незважаючи на доволі значну строгість матеріального 

кримінального права, кримінальний процес виявляв помітні ознаки гуманності. 

Існувало апеляційне оскарження рішень суду. До застарілих засад судочинства 

відносились невідокремленість норм процесуального права від норм 

матеріального права, нерозмежованість цивільного процесу від кримінального 

процесу, а також формалізм судового розгляду [121, с. 47–71]. 

З виникненням і розвитком козацької організації за порогами Дніпра у 

формі Запорозької Січі виникла судова система Січі, що складалася з курінних 

судів, суду військового судді, суду кошового отамана і Січової Ради  [196, 
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с. 104]. Судочинство доби Гетьманщини (1648–1783 рр.) характеризувалось 

поєднанням судової та адміністративної влади в особі кошового отамана. 

Сотник чи полковник були як начальниками адміністрації відповідних округів 

(полків, сотень тощо), так і очолювали суд тієї ж території [185, с. 4, 9, 16]. 

Незважаючи на збереження в основному диспозитивності сторін, суд вже був 

значною мірою диспонентом процесуальних дій і чимало дій започатковував 

самостійно ех оfficio (на офіційних засадах) [121, с. 73]. 

Важливою подією у становленні вітчизняної правової системи була 

розробка «Прав, за якими судиться малоросійський народ» у 1743 році, які 

встановили принцип «Ніхто не може бути суддею у власній справі», відповідно 

до якого сотник не міг судитись в сотенному суді, полковник – у полковому, 

тому що вони керували ними і уособлювали судову владу певної 

адміністративної одиниці. Кримінальний процес того часу був змагальним за 

своєю формою, оскільки в ньому брали участь сторона обвинувачення і 

сторона захисту, котрі мали повну свободу для збирання і подання суду 

доказів. Обвинувачем міг виступати кожен, хто вказав на особу як 

підозрювану у вчиненні злочину, а також заявив своє бажання переслідувати 

її [26, с. 44–45]. 

20 листопада 1864 року в Російській імперії проведено масштабну судову 

реформу, опубліковано нові Судові статути: «Заснування судових установ», 

«Статут карного судочинства», «Статут цивільного судочинства», «Статут про 

покарання, що накладаються мировими суддями» [219, с. 891, 892]. Судовими 

статутами узаконювалися нові принципи судоустрою і судочинства, серед яких: 

формальна незмінюваність суддів, незалежність суду від адміністрації, 

гласність і публічність засідань суду, змагальний процес, інститути адвокатури 

(присяжні та приватні повірені), нотаріату, присяжних засідателів, а також 

виборність мирових суддів. 

Судова реформа стала вагомим кроком на шляху відокремлення судової 

влади від адміністративної та перетворення її на самостійну гілку, яка належала 

переважно судовим установам. Така докорінна зміна в системі судочинства 
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дала поштовх для розвитку юридичної науки [26, с. 47]. Відомі правознавці 

того часу, серед яких Є. В. Васьковський [17, с. 20–21], А. Ф. Коні [51, с. 40–

49], Д. Г. Тальберг [198, с. 142–143], досліджували правову природу та сутність 

принципу незалежності суддів. 

Новостворені внаслідок реформи інститути судового права насправді 

«багато в чому випереджали час» [184, с. 92]. Зокрема, основною формою 

цивільного судочинства став процес змагальний, який передбачав рівність 

сторін перед судом; цивільне судочинство стало гласним; цивільні справи 

підлягали вирішення по суті у двох судових інстанціях, а саме в окружному 

суді та судовій палаті. Рішення суду другого ступеню могли бути відмінені 

касаційними департаментами урядового сенату [195, с. XXIII]. 

На західних українських землях наприкінці XIX – початку XX століття 

застосовувався Австрійський Кодекс цивільного судочинства (Австрійський 

цивільний процесуальний кодекс) 1895 року, зміст якого передбачав такі 

принципи здійснення судочинства, як змагальність, публічність, можливість 

оскарження судових рішень тощо [202; 91, с. 105–111]. 

За української державності 1917–1918 років судочинство здійснювалося 

відповідно до актів законодавства попередніх політичних режимів. Разом із тим 

чинні нормативно-правові акти діяли з урахуванням нових політичних умов і 

особливостей державно-територіального устрою. 

Починаючи з березня 1917 року і до квітня 1918 року, коли на більшій 

частині території України влада була підконтрольною Центральній Раді, 

робилися спроби реформувати судочинство на основі принципів, притаманних 

кращим європейським традиціям [26, с. 21]. Третій Універсал Центральної 

Ради, проголошений 20 листопада 1917 року, зазначав, що суд на Україні 

повинен бути справедливим, відповідним духові народу [205, с. 106]. В той же 

час на території України діяльність судових органів було приведено у 

відповідність з першою редакцією царських судових статутів 1864 року. Це 

сприяло впровадженню в життя таких принципів правосуддя, як незалежність 



42 

суду, незмінність суддів, функціонування інституту присяжних засідателів, 

гласність та рівність сторін [100, с. 69]. 

29 квітня 1918 року Центральна Рада прийняла Конституцію України – 

«Статут про державний устрій, права і вільності УНР» [74, с. 73–79]. У Розділі 

VI «Суд Української Народної Республіки» Конституція врегульовувала 

питання судоустрою і судочинства. 

Судова влада стала незалежною від виконавчої та законодавчої гілок 

влади, а судові рішення вже не вправі були змінити ні законодавчі, ні 

адміністративні органи влади (стаття 63). Вищою судовою інстанцією 

республіки проголошувався Генеральний Суд, який обирався Всенародними 

Зборами – парламентом і виконував роль касаційної інстанції щодо інших 

судів, а також найвищої інстанції у справах нагляду за судовими установами. 

Водночас він не міг бути судом першої та другої інстанцій, а також виконувати 

функції адміністративної влади. Поряд із тим проходив процес створення 

апеляційних судів на базі колишніх судових палат царської Росії [26, с. 53]. 

Крім визначення поняття судової системи УНР, компетенції різних ланок 

судової влади, способу здійснення судочинства на конституційно-правовому 

рівні було зафіксовано ряд фундаментальних принципів організації та 

функціонування судової влади в Україні. До них було віднесено: 

 принцип незалежності суду, який прямо забороняв втручання в 

діяльність суду з боку будь-яких органів державної влади; 

 принцип гласності та публічності (стаття 61 встановлювала: 

«поступовання в суді має бути прилюдним і усним»); 

 принцип виключності судової влади (його було зафіксовано в статті 62, 

згідно з якою вся влада в межах цивільного, кримінального та 

адміністративного судочинства могла здійснюватись виключно відповідними 

судами без права делегування своїх функцій іншим органам державної влади); 
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 принцип обов’язковості судових рішень (причому стаття 63 прямо 

передбачала неможливість зміни чи призупинення судових рішень постановами 

чи іншими нормативно-правовими актами законодавчої або виконавчої влади); 

 принцип рівності всіх перед судом і законом. 

Безперечно, положення Конституції УНР щодо судової влади, зокрема 

принципів здійснення судочинства, стали значним досягненням вітчизняної 

правової думки. 

Вищевказані прогресивні ідеї так і не вдалося реалізувати, оскільки у 

день проголошення Конституції УНР 29 квітня 1918 року було проголошено 

Українську державу. До влади в Україні прийшов гетьман П. Скоропадський. 

Законом «Про тимчасовий державний устрій України» було встановлено, що 

тимчасово «влада управління належить виключно до Гетьмана України» [74, 

с. 84]. Генеральний суд було проголошено вищою судовою інстанцією, а також 

«вищим охоронителем і захисником закону» [196, с. 330]. 

Українська Гетьманська Держава функціонувала в період з 29 квітня по 

14 грудня 1918 року. Далі, коли гетьманський режим перестав існувати, 

українська державність була відроджена у вигляді Української Народної 

Республіки на чолі з Директорією. Однак, слід зазначити, що нового офіційного 

законодавчого закріплення того часу система конституційних принципів 

здійснення судочинства не отримала. 

Поряд зі створенням деяких нових судових органів Центральна Рада, 

гетьман П. Скоропадський, а також Директорія або цілком зберегли інститути 

дореволюційної російської судової системи, або орієнтувалися при формуванні 

власних судових органів на цю дореволюційну систему, передбачену 

«Заснуванням судових установ» 1864 року. 

Вважаємо, що крім тих конституційно-правових актів, які набули 

юридичної сили, необхідно звернути увагу й на ряд важливих документів, що 

так і залишилися лише проектами. Безумовний інтерес для науки 

конституційного права являє собою проект урядової комісії з вироблення 
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Конституції Української Держави 1920 року, в розділі восьмому якого «Суд» 

(статті 136–143) містився доволі розгорнутий виклад основних конституційно-

правових принципів організації та функціонування судової влади. Серед них 

було закріплено: 

 принцип підпорядкування суду лише закону (містив в собі одразу три 

важливі складові конституційні елементи: заборона для будь-яких органів 

державної влади втручатись в процес відправлення правосуддя; заборона суду 

переглядати або приймати закони; право суду визначати рівень відповідності 

тих чи інших нормативно-правових актів, які приймаються органами державної 

влади, чинному законодавству); 

 принцип публічності та гласності судового розгляду; 

 принцип незалежності судової влади та суддів при виконанні ними 

своїх обов’язків; 

 принцип обов’язковості судових рівень; 

 принцип забезпечення права на оскарження судового рішення; 

– принцип виключності судової влади [74, с. 146]. 

Також слід згадати проект Конституції (Основних Державних Законів) 

УНР 1920–1921 рр., розроблений О. Ейхельманом. Відповідно до нього в 

Україні мали діяти чотири гілки державної влади: законодавча, виконавча, 

судова та контрольна. У цьому проекті О. Ейхельмана було зроблено особливий 

наголос на необхідності систематизації принципів судової влади. Зокрема, він 

чітко співвідносив такі три принципи, як виключність, незалежність та 

обов’язковість рішень судової влади. Заперечення будь-якого з них, на думку 

цього правознавця, призводить і до заперечення чи вихолощення змісту інших 

принципів. Що ж до інших принципів судової влади (передусім це – принципи 

функціонування судової влади), то вони виводились із загального визначення 

тих цілей, що ставляться перед судовою владою, адже вирішення правових 

суперечок можливе лише в таких умовах, коли судова влада діє неупереджено, 

її рішення мають вмотивований характер, коли вона є законною і підкорюється 
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тільки закону, коли в судовому процесі забезпечується принцип рівності всіх 

перед законом і судом [31]. 

Боротьба за створення незалежної української держави відбувалася й на 

західноукраїнських землях і, зрештою, мала успіх. 9 листопада 1918 року було 

проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР), правові акти якої 

є невід’ємною частиною українського державотворчого процесу, а також 

законотворення. У структурі уряду – Державного секретаріату – було створено 

Міністерство юстиції. Судова система ЗУНРу будувалася на засадах виборності 

його населенням і територіально збігалася з адміністративним поділом 

республіки. Були створені та розпочали свою діяльність 12 окружних і 130 

повітових судів. У судочинстві знайшли закріплення принципи гласності, 

змагальності, право на захист тощо. 

Наприкінці 1920 року – на початку 1921 року багатогранний процес 

українського національно-державного відродження був насильно перерваний у 

результаті зміцнення влади Рад, а також у зв’язку з окупацією 

західноукраїнських земель Польщею, Румунією і Чехословаччиною. У 1923 році, 

внаслідок приєднання Галичини до Польщі, процес становлення незалежного 

судочинства на території Західної України зупинився, а судові органи були 

трансформовані у польську систему судочинства [26, с. 55]. 

Що стосується території Східної України, то з проголошенням у грудні 

1917 року у Харкові на 1 Всеукраїнському з’їзді Рад більшовиками радянської 

влади в Україні, на її території визнавалася дія декретів та інших законодавчих 

актів радянської Росії. Цим самим було започатковано становлення радянської 

судової системи, яка проіснувала в Україні до проголошення її незалежною 

державою. Одними з перших правових актів радянської судової системи стали 

Декрет № 1 та Декрет № 2 про суд. Першим Декретом було ліквідовано стару 

судову систему та утворено місцеві суди, що діяли поряд з революційними 

трибуналами. Другим Декретом було скасовано апеляційне оскарження, а для 

розгляду справ у касаційному порядку були створені обласні суди. 

Передбачалося створити Верховний судовий контроль з метою забезпечення 
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єдиної касаційної практики. Щоправда, цього зробити не вдалося. Разом із тим 

йшов процес створення системи революційних та військово-революційних 

трибуналів, діяльність яких ставилась у пряму залежність від виконавчої влади 

[26, с. 55–56]. 

Особливістю цього періоду у історії судочинства в Україні є поява в 

окремих губерніях – Катеринославській та Херсонській – тимчасових судів у 

складі мирового судді (голови) та по одному представнику від робітництва і 

селянства. У деяких містах, як наприклад Луганську, почали діяти революційні 

трибунали. Крім того, розпочався процес привласнення судових функцій 

представницькими органами влади – радами. Водночас діяла ще велика 

кількість судових установ (мирові судді, окружні суди, судові палати, селянські 

волосні суди та інші). Усе це, а також невизначеність компетенції судових 

установ, їх нагромадження, непрофесіоналізм суддів тощо свідчили про 

невідповідність приписів щодо суддівської незалежності об’єктивній 

реальності, що складалася [26, с. 52]. 

На відміну від Конституції 1924 року, Конституція СРСР 1936 року, а також 

прийнята на її основі Конституція УССР 1937 року встановили такі 

конституційно-правові принципи здійснення судочинства, як розгляд справ з 

участю народних засідателів; мова судочинства; відкритий розгляд справ; 

незалежність суддів [54]. 

Серед науковців, які досліджували принципи здійснення судочинства 

в цей час, слід виділити С. М. Абрамова, А. Ф. Клейнмана, 

В. А. Краснокутського, К. С. Юдельсона. 

Відповідно до Конституції СРСР 1977 року (глава 20) проголошувалися 

такі основи правосуддя, як: здійснення правосуддя тільки судом; виборність 

суддів і народних засідателів, їх відповідальність і підзвітність перед 

виборцями; судовий нагляд; колегіальність і рівноправність суддів; 

незалежність суддів і підкорення їх тільки закону; рівність громадян перед 

законом і судом; відкритий розгляд справ; право обвинуваченого на захист; 

національна мова судочинства; тільки за вироком суду та відповідно до закону 
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особа може бути визнана винною, а також піддана кримінальному покаранню; 

організація юридичної допомоги громадянам і організаціям; участь у 

судочинстві з цивільних і кримінальних справ представників громадських 

організацій і трудових колективів [55, с. 55–57]. Такі ж принципи були 

проголошені у Конституції (Основному Законі) УРСР від 20 квітня 1978 року 

(глава 18) [76]. 

У тогочасній юридичній науці в якості конституційних основ (принципів) 

правосуддя розглядалися найбільш загальні та найбільш важливі сторони 

організації і діяльності суду, які закріплені в Конституції СРСР та в 

Конституціях союзних і автономних республік і лежать в основі відповідних 

норм інших законів (судоустрійних, кримінально-процесуальних, цивільно-

процесуальних) [192, с. 34]. 

У зв’язку з розпадом у 1991 році СРСР як союзної держави законодавче 

регулювання організації та діяльності органів щодо розгляду і вирішення 

судових спорів на союзному рівні вже не здійснювалося. Організація і 

діяльність судових органів дістала законодавче закріплення і подальше 

удосконалення вже в незалежній Україні. 

Процес розробки нових конституційних основ розвитку судової влади в 

Україні, який було розпочато у 1990 році разом із прийняттям Декларації про 

державний суверенітет України, значною мірою являв собою спробу 

відродження тих конституційних традицій, що були властиві Україні, і чий 

розвиток було штучно перервано на доволі тривалий у правовому відношенні 

період. 19 червня того ж року Верховною Радою УРСР було схвалено 

концепцію нової Конституції України. Саме ця концепція стала тим першим 

кроком, що розпочав конституційний процес України новітньої доби [31, с. 43]. 

Пізніше положення концепції набули свого відображення в проекті 

Конституції України, винесеному на всенародне обговорення, в  редакції 

від 1 липня 1992 року. 
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У статтях глави 21 «Судова влада» містився ґрунтовний перелік 

принципів організації та функціонування судової влади. Зокрема, 

пропонувалось серед основних принципів судової влади закріпити: 

 принцип виключності (він включав в себе не лише відому нам норму 

про заборону будь-яким іншим органам державної влади привласнювати собі 

функції правосуддя, а й положення щодо неможливості створення будь-яких 

особливих або надзвичайних судів або певних позасудових органів, які б брали 

на себе виконання судових функцій); 

 принцип незалежності судової влади, принцип підпорядкування суду 

лише закону; 

 принцип несумісності (цей принцип забороняє суддям бути членами 

політичних партій, рухів і професійних спілок, брати участь у політичній 

діяльності, мати будь-який представницький мандат, виконувати іншу 

оплачувану роботу, крім наукової і викладацької, у вільний від роботи час); 

 принцип гласності судового розгляду; 

 принцип змагальності та рівності всіх перед законом; 

 принцип вмотивованості, неупередженості та об’єктивності судових 

рішень; 

 принцип забезпечення права на оскарження судового рішення у 

відповідних судових інстанціях; 

 принцип обов’язковості рішень органів судової влади [124]. 

У проектах Конституції України в редакції від 27 травня 1993 року та від 

26 жовтня 1993 року фактично знайшли своє відображення усі принципи, 

закріплені в проекті від 1 липня 1992 року, а окремі з них набули більш чіткого 

визначення та деталізації. 

Ще одним важливим кроком на шляху конституційно-правового розвитку 

та закріплення принципів організації й функціонування судової влади в Україні 

стало прийняття Верховною Радою України постанови «Про Концепцію 

судово-правової реформи в Україні» від 28 травня 1992 року. Сама судова 
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влада визначалась в концепції як «система незалежних судів, які в порядку, 

визначеному законом, здійснюють правосуддя та мають владні повноваження 

для відновлення порушеного права і справедливості». 

У цьому документі зазначалось, що всі дії у частині реформування 

судової влади повинні були спрямовуватись на забезпечення таких 

принципів, як: 

 створення такого судочинства, яке б максимально гарантувало право на 

судовий захист, рівність громадян перед законом, створило б умови для дійсної 

змагальності і реалізації презумпції невинності; 

 відповідність нормативних актів з питань діяльності судів і органів 

юстиції вимогам міжнародних угод, ратифікованих Україною; 

 радикальне реформування матеріального і процесуального 

законодавства, деідеологізування і наповнення його гуманістичним змістом; 

 диференціювання форм судочинства, зокрема залежно від ступеня 

тяжкості злочину; 

 розгляд окремих категорій судових справ суддями одноособово, а також 

колегіями професійних суддів та суддями з розширеною колегією судових 

засідателів;  

 чітке визначення умов допустимості доказів; 

 встановлення судового контролю за законністю і обґрунтованістю 

процесуальних рішень слідчих органів, які обмежують права громадян; 

 перевірка законності й обґрунтованості судових рішень в апеляційному 

і касаційному порядку та за нововиявленими обставинами [125]. 

Практично на всіх без винятку етапах конституційного процесу в Україні 

поставала проблема конституційно-правового визначення та забезпечення 

принципів здійснення судочинства як необхідної умови формування правової 

держави. 

Свого подальшого розвитку процес конституційно-правового визначення 

принципів здійснення судочинства набув у Конституційному Договорі між 
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Президентом України та Верховною Радою України «Про основні засади 

організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні на період до прийняття нової Конституції України» від 8 червня 

1995 року. Зокрема, в розділі п’ятому Договору (статті 36, 37, 39 та 40) 

закріплювались: принцип виключності судової влади, принцип її незалежності 

та гарантії цієї незалежності, принцип підпорядкування судової влади тільки 

закону, принцип рівності всіх перед законом [135]. 

Фундаментальну правову базу, призначену для забезпечення подальшого 

розвитку судово-правової реформи, створила Конституції України, прийнята 

28 червня 1996 року. Це стало головним кроком у національному 

державотворенні Української держави. Зокрема, Конституція України в розділі 

VІІІ «Правосуддя» визначила, що: правосуддя в Україні здійснюється 

виключно судами; делегування функцій судів, а також привласнення цих 

функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається; 

юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у 

державі; судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами 

загальної юрисдикції; народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя 

через народних засідателів i присяжних; судові рішення ухвалюються судами 

іменем України i є обов’язковими для виконання на всій території України 

(стаття 124). У положеннях статті 125 Конституції України було передбачено, 

що: система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами 

територіальності i спеціалізації; найвищим судовим органом у системі судів 

загальної юрисдикції є Верховний Суд України; вищими судовими органами 

спеціалізованих судів є відповідні вищі суди; відповідно до закону діють 

апеляційні та місцеві суди; створення надзвичайних та особливих судів не 

допускається [80]. 

Конституція України дійсно «визначила конкретні орієнтири для 

побудови нової судової системи, яка змогла б ефективно виконувати свою 

основну функцію – надійно захищати права та свободи людини i громадянина» 

[78, с. 342]. 
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Необхідні заходи стосовно вдосконалення організації та діяльності 

органів судової влади були реалізовані вже після прийняття Конституції 

України. Зокрема, виняткову роль у становленні сучасного вітчизняного 

судоустрою і судочинства відіграло прийняття Закону України «Про судоустрій 

України» від 7 лютого 2002 року № 3018-III, згідно із Главою 2 якого засадами 

здійснення правосуддя в Україні встановлювалися: здійснення правосуддя 

виключно судами; право на судовий захист; рівність перед законом і судом; 

правова допомога при вирішенні справ у судах; гласність судового процесу; 

мова судочинства; обов’язковість судових рішень; право на оскарження 

судового рішення; колегіальний та одноособовий розгляд справ; самостійність 

судів і незалежність суддів; недоторканність суддів; незмінюваність суддів; 

суддівське самоврядування [39]. 

7 липня 2010 року набув чинності Закон України № 2453-VI «Про 

судоустрій і статус суддів», відповідно до якого принципи здійснення 

судочинства були передбачені у Розділі I «Засади організації судової влади» і 

до них відносились: незалежність судів; право на справедливий суд; право на 

повноважний суд; рівність перед законом і судом; правова допомога при 

реалізації права на справедливий суд; гласність і відкритість судового процесу; 

мова судочинства і діловодства в судах; обов’язковість судових рішень; право 

на оскарження судового рішення [42]. Очевидно, що віднесення принципів 

здійснення судочинства до засад організації судової влади було не зовсім 

виправданим і вимагало окремого закріплення на рівні структурної частини 

законодавчого акта. 

Вищевказаним Законом було змінено підхід до визначення принципів 

здійснення судочинства, розширено їх перелік, а також уточнено зміст деяких з 

них. 

Відповідно до змін і доповнень до Конституції України 2 червня 2016  

року було прийнято новий Закон України № 1402-VIII «Про судоустрій і статус 

суддів». Серед змін – термін «правова допомога» при реалізації права на 

справедливий суд замінений терміном «професійна правнича допомога» при 
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реалізації права на справедливий суд, а також право на оскарження судового 

рішення доповнено формулюванням «право на перегляд справи та оскарження 

судового рішення» [41]. 

Зазначимо, що основні засади відповідних галузей судочинства України 

окреслюють процесуальні кодекси, серед яких Кримінальний процесуальний 

кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський 

процесуальний кодекс України та Кодекс адміністративного судочинства 

України. 

Зокрема, Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 

1991 року передбачив такі принципи здійснення судочинства, як рівність перед 

законом і судом; змагальність і гласність розгляду справ [23]. 

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року до 

принципів здійснення судочинства відніс: здійснення правосуддя на засадах 

поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом; гласність та 

відкритість судового розгляду; мова цивільного судочинства; законодавство, 

відповідно до якого суд вирішує справи; змагальність сторін; диспозитивність 

цивільного судочинства; право на правову допомогу; забезпечення 

апеляційного і касаційного оскарження судових рішень; обов’язковість судових 

рішень [217]. 

6 липня 2005 року був прийнятий Кодекс адміністративного судочинства 

України, який визначив юрисдикцію, повноваження адміністративних судів 

щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних 

судів, а також процедуру здійснення адміністративного судочинства. Стаття 7 

Кодексу визначила такі принципи адміністративного судочинства (принципи 

здійснення правосуддя в адміністративних судах, як: верховенство права; 

законність; рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і 

судом; змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх 

обставин у справі; гласність і відкритість адміністративного процесу; 

забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 
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адміністративного суду, крім випадків, установлених цим Кодексом; 

обов’язковість судових рішень [48]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року 

використовуючи у Главі 2 термін «засади кримінального провадження», серед 

них назвав такі, як: верховенство права; законність; рівність перед законом і 

судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця 

спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права власності; 

презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; свобода від 

самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї; 

заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме 

правопорушення; забезпечення права на захист; доступ до правосуддя та 

обов’язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода в поданні ними 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; безпосередність 

дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; 

гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами; розумні строки; мова, якою здійснюється кримінальне 

провадження [85]. 

Детальний аналіз окремих принципів здійснення судочинства в Україні 

здійснюватиметься у наступних підрозділах дисертаційного роботи. 

Дослідження історії виникнення принципів здійснення дає можливість 

зробити висновок, що починаючи зі свого зародження (виникнення) вони лягли 

в основу відповідних конституційно-правових положень і пройшли тривалий 

час свого становлення. Взагалі становлення в Україні судових органів, як і 

принципів здійснення судочинства в цілому, розпочинається ще з періоду Русі 

княжої доби. 

Враховуючи вищевикладене, можна виділити такі основні етапи 

становлення принципів здійснення судочинства в Україні: 
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 I етап – виникнення і правове закріплення окремих принципів 

здійснення судочинства на Русі; 

 II етап – юридичне закріплення окремих принципів здійснення 

судочинства в Литовсько-Польську добу; 

 III етап – правове закріплення принципів здійснення судочинства в 

історичні періоди Запорозької Січі та Гетьманщини; 

 IV етап – реформування і встановлення нових принципів здійснення 

судочинства під час перебування українських земель у складі Російської та 

Австро-Угорської імперій; 

 V етап – закріплення конституційних принципів здійснення 

судочинства в Українській Народній Республіці (періоду Української 

Центральної Ради), Українській Державі, Українській Народній Республіці 

(періоду Директорії), Західноукраїнській Народній Республіці; 

 VI етап – юридичне закріплення принципів здійснення судочинства в 

часи перебування Радянської України у складі СРСР; 

 VII етап – розвиток і диференціація принципів здійснення судочинства 

у сучасному юридичному процесі шляхом правового регулювання у 

Конституції України, Законі України «Про судоустрій і статус суддів», а також 

процесуальних кодексах України. 

Отже, конституційні принципи здійснення судочинства мають тривалу 

історію виникнення і розвитку, яка обчислюється століттями. Слід погодитись з 

думкою В. О. Гринюка, що «на історичний розвиток законодавства та судової 

системи України значною мірою впливала політична залежність України від 

інших держав, передусім тих, до складу яких вона входила на різних етапах 

свого історичного розвитку» [26, с. 43]. 

Дослідження генезису судової влади як окремої і незалежної гілки 

державної влади демонструє, що тільки з проголошенням України незалежною 

державою на законодавчому та конституційно-правовому рівні було закріплено 

існування самостійної судової влади – ознаки правової держави [84], а також 
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була створена необхідна нормативно-правова база для забезпечення діяльності 

судів з розгляду і вирішення цивільних, кримінальних, адміністративних і 

господарських справ. 

Натомість історико-правові документи свідчать про те, що принципи 

здійснення судочинства закріплювались протягом усього періоду становлення 

української державності та права. 
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1.3. Поняття, правова природа та класифікація  

конституційних принципів судочинства 

 

Актуальність проблематики визначення, розуміння і застосування 

конституційних принципів здійснення судочинства обумовлюється 

необхідністю об’єктивного та неупередженого вирішення судовими органами 

справ за зверненнями фізичних і юридичних осіб. 

Юридична енциклопедія визначає судочинство як процесуальну форму 

здійснення правосуддя, діяльність суду, яка є видом державної діяльності, 

пов’язаної з розглядом і вирішенням цивільних, кримінальних та інших 

судових справ [197]. 

Термін «принцип» (лат. principio; гр. αρχή – начало) етимологічно означає 

основоположну засаду певного суспільного явища чи науки. Принципи 

лежать в основі різноманітних явищ навколишньої дійсності. Принципи ж 

судочинства – це основоположні, керівні засади (ідеї), які визначають 

призначення, завдання, засоби та способи здійснення судочинства. 

В. Н. Дьомін виділяв понад 15 загальних інтерпретацій категорії 

принципу: «Принцип визначається і як першооснова, і як підстава, і як аксіома, 

і як постулат, і як передумова знання, і як керівна ідея, і як центральне поняття, 

і як сполучна ланка між поняттями, і як відправний пункт пояснення, і як 

вихідне положення теорії, і як основне теоретичне знання, і як вираження 

необхідності або закону явищ, і як відношення між законами, і як одна з 

логічних функцій закону, і як внутрішнє переконання людини й погляд на речі 

й т. д.» [28, с. 7]. 

Принципи судочинства тісно взаємопов’язані, утворюють стійку цілісну 

систему, яка характеризується взаємодією та взаємозв’язком, єдністю мети і 

завдань судочинства. Одні засади сприяють здійсненню інших [224, с. 129]. 

Значення конституційних принципів правосуддя як керівних і 

обов’язкових положень при застосуванні процесуального законодавства 

виражається в тому, що вони є обов’язковими для будь-якого суду незалежно 
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від займаного ним положення в судовій системі, підлягають неухильному 

дотриманню не тільки громадянами, посадовими особами та державними 

органами, покликаними дотримуватися і виконувати закони, а й законодавчими 

органами [24, с. 190–214]. 

Конституційний принцип здійснення судочинства можна визначити як 

основоположну, фундаментальну та визначальну засаду судового розгляду, 

відповідно до якої здійснюється процесуально-правова форма розгляду справи 

судом. 

Розглянемо співвідношення поняття конституційних принципів 

здійснення судочинства із суміжними юридичними поняттями та категоріями. 

Зазначимо, що конституційні принципи здійснення судочинства у правовій 

науці часто ототожнюються із процедурними принципами судової влади [22, 

с. 256], процесуальними елементами принципів правосуддя [29, с. 12], 

судочинними принципами правосуддя [53, с. 33], функціональними 

принципами судової влади [118, с. 40], динамічними принципами правосуддя 

[2, с. 51]. 

Сама категорія «конституційний принцип здійснення судочинства», на 

відміну від категорій «принцип права», «принцип судової влади», фактично не 

досліджена, описується лише зміст окремих принципів. 

Традиційно у науковій юридичній літературі принципи права 

розглядаються як відправні положення, керівні засади, ідеї, виражені в законах, 

навколо яких ґрунтується вся система прав, норми, інститути й галузі права 

[4, с. 108]. Інколи вчені зводять поняття принципу до найбільш загальної 

правової норми [94, с. 8]. 

Є. О. Суханов визначає правовий принцип як основні засади, найбільш 

загальні положення права, що мають внаслідок їх законодавчого закріплення 

загальнообов’язковий характер. Тому їх додержання і врахування при розгляді 

певних правових ситуацій є обов’язковою вимогою закону [25, с. 37]. 

М. Д. Савенко слушно зазначає, що принципи права характеризують 

найсуттєвіші риси тієї чи іншої галузі права, правового інституту, їх 
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особливість і є правовою основою створення і функціонування відповідної 

галузі права, правового інституту [178, с. 10]. 

А. Р. Крусян, виділяючи та досліджуючи принципи сучасного 

українського конституціоналізму, називає їх основою системи 

конституціоналізму. Вони мають забезпечити стійкий і поступальний розвиток 

інститутів конституціоналізму, а також виступають як базові нормативні 

основи функціонального механізму українського конституціоналізму для 

досягнення його мети – конституційно-правової свободи людини [86].    

А. М. Колодій називає такі головні ознаки принципів права: вони є 

нормативно закріпленими, загальнообов’язковими, об’єктивно зумовленими 

історичними й ідейно-політичними категоріями; їх соціальними функціями є 

регулювання й охорона суспільних відносин; вони є самостійною юридичною 

категорією [49, с. 27]. 

За визначенням В. В. Городовенка принципи судової влади – це загальні 

правові положення, що відображають функціональне призначення суду в 

суспільстві, сприяють досягненню завдань, які стоять перед ним, окреслюють 

структурну побудову судової системи і процедури відправлення правосуддя. 

Вони прямо закріплені в конституційних та інших нормативних актах або 

випливають із їх змісту та правової природи самої судової влади [22, с. 10]. 

І. Є. Марочкін під принципами судової влади розуміє норми найбільш 

загального, керівного характеру, що визначають її місце в системі єдиної 

державної влади, побудову її основних інститутів, і спрямовані на реалізацію 

завдань, що стоять перед судовою владою [118, с. 40]. 

Н. В. Сібільова визначає принципи судової влади як основоположні 

засади, які розкривають природу, сутність судової влади, побудову її інститутів 

і які націлені на досягнення завдань, що стоять перед нею [183, с. 130]. 

О. М. Толочко  тлумачить принципи судової влади як правові положення 

загального характеру, якщо вони, по-перше, нормативно закріплені в 

Конституції чи в законодавстві України про судоустрій або судочинство, 

по-друге, закріплюють або регулюють найбільш важливі правовідносини, що 
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складаються в процесі організації й діяльності судової влади, і, по-третє, 

обслуговують зміст інших норм законодавства, що повинні служити 

юридичними гарантіями й забезпечувати дію юридичних механізмів реалізації 

принципів судової влади [200, с. 137–138]. 

С. В. Нечипорук застосовує поняття «конституційні засади (принципи) 

організації та функціонування судової влади», розуміючи їх в якості 

фундаментальних положень Основного Закону держави, що визначають основи 

організації судової влади (зокрема, побудови системи судових органів, статусу 

та повноважень представників судової влади тощо), а також здійснення її 

безпосередніх функцій (тобто змісту, порядку і процедури здійснення 

судочинства) [107, с. 77]. 

Зазначимо, що коли йдеться про принципи правосуддя, то маються на 

увазі засади або основи організації і діяльності судів. Свого поширення термін 

«принципи правосуддя» в науковій юридичній літературі набув у радянську 

епоху та по сьогоднішній день часто застосовується у процесуальних галузевих 

науках. 

Ю. І. Стецовський серед основних принципів правосуддя виділяє: 

доступ до правосуддя, здійснення його виключно судом, змагальність і 

гласність судочинства, включаючи до змісту останніх і деякі інші принципи  

[190, с. 115–180]. 

Конституція України у статті 129 застосовує поняття «основні засади 

судочинства». Чинне ж процесуальне законодавство [187] для позначення 

основних положень процедури розгляду справ судом використовує терміни як 

«судочинство», так і «правосуддя». 

Видатний вітчизняний цивіліст В. В. Комаров пише про принципи 

цивільного судочинства, серед яких в окрему групу він виділяє організаційно-

функціональні, що регулюють організацію правосуддя і впливають на порядок 

його реалізації (рівність громадян перед законом і судом, незалежність суддів  і 

підпорядкування їх тільки закону, одноособовий і колегіальний розгляд справ, 

державна мова судочинства, гласність) [88, с. 124]. 
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В основному зміст поняття «правосуддя» здебільшого розкривається 

через зміст терміна «судочинство». Вважаємо, дані терміни необхідно 

розмежовувати. Правосуддя є змістом судочинства, а судочинство – формою 

здійснення (реалізації) правосуддя чи судової процедури. 

Сучасне законодавство виділяє різні форми судової процедури, які 

визначені галузевим процесуальним законодавством (конституційна, цивільна, 

кримінальна, господарська, адміністративна), а змістом кожної з них є 

правосуддя – надання судом правової оцінки фактам і обставинам правової 

дійсності. 

Так, згідно з пунктом 4 частини 1 статті 3 КАС України адміністративне 

судочинство – діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення 

адміністративних справ у порядку, встановленому цим Кодексом [48]. 

Перелік конституційних принципів здійснення судочинства в якості його 

основних засад міститься у частині 2 статті 129 Конституції України, серед 

яких: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання 

публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому 

права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; розумні строки розгляду справи судом; забезпечення 

права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на 

касаційне оскарження судового рішення; обов’язковість судового рішення [80]. 

За своєю юридичною сутністю основні засади судочинства – це його 

конституційні, міжгалузеві принципи, які мають фундаментальний характер 

для різних видів судочинства: цивільного, кримінального, адміністративного, 

у господарських судах. У режимі судочинства конституційні засади не 

допускають ніяких винятків, і їм притаманна найвища стабільність [81, с. 900]. 

Наведений перелік конституційних принципів здійснення судочинства є 

відкритим, що відображено у частині 3 статті 129 Конституції України – 

законом можуть бути визначені також інші засади судочинства. 
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Розглянемо правову природу та характерні особливості конституційних 

принципів здійснення судочинства, закріплених у статті 129 Конституції 

України. 

Незалежність судів і суддів. Відповідно до вимог статті 126 Конституції 

України незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і 

законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. 

Частиною 1 статті 129 Конституції України визначено, що суддя, здійснюючи 

правосуддя, є незалежним [80]. 

Зміст даного принципу конкретизується у статті 6 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», відповідно до якої, здійснюючи правосуддя, суди є 

незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя 

на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права. 

Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до 

закону не є учасниками судового процесу, щодо розгляду конкретних справ 

судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом. Втручання у 

здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до 

суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації 

усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на 

безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і 

мають наслідком відповідальність, установлену законом. Органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні 

утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність судової влади. 

Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої 

діяльності судів відповідно до цього Закону діє суддівське самоврядування [41]. 

Незалежність судової влади – необхідна умова її самостійності й 

легітимності, що має вирішальне значення для захисту прав та основних свобод 

людини, для становлення правової держави і громадянського суспільства  

[22, с. 142; 117]. 

Рішенням Конституційного Суду України у справі № 1-1/2004 про 

незалежність суддів як складову їхнього статусу від 1 грудня 2004 року 
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встановлено, що положення ч. 1 ст. 126 Конституції України «незалежність і 

недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України» у 

взаємозв’язку з іншими положеннями розділу VIII Основного Закону треба 

розуміти так: «Незалежність суддів є невід’ємною складовою їхнього статусу. 

Вона є конституційним принципом організації та функціонування судів, а 

також професійної діяльності суддів, які при здійсненні правосуддя 

підкоряються лише закону. Незалежність суддів забезпечується насамперед 

особливим порядком їх обрання або призначення на посаду та звільнення з 

посади; забороною будь-якого впливу на суддів; захистом їх професійних 

інтересів; особливим порядком притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності; забезпеченням державою особистої безпеки суддів та їхніх 

сімей; гарантуванням фінансування та належних умов для функціонування 

судів і діяльності суддів, їх правового і соціального захисту; забороною суддям 

належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій 

політичній діяльності, мати представницький мандат, займатися за 

сумісництвом певними видами діяльності; притягненням до юридичної 

відповідальності винних осіб за неповагу до суддів і суду; суддівським 

самоврядуванням» (пункт 1.1 резолютивної частини Рішення) [152]. 

Законність і верховенство права. Статтею 8 Конституції України 

встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати 

їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для 

захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на 

підставі Конституції України гарантується. Частиною 2 статті 19 Конституції 

України визначено, що органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Частиною 1 статті 129 Конституції України передбачено, що суддя, 

здійснюючи правосуддя, керується верховенством права [80]. 
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Аналіз наведених положень Основного Закону в редакції від 2 червня 

2016 року дає змогу стверджувати, що в них немає чіткого відмежування засад 

законності та верховенства права. Однак верховенство права за своїм 

внутрішнім змістом є ширшим поняттям і включає в себе, зокрема, принцип 

законності як один із невід’ємних системних елементів. 

Такої ж позиції стосовно співвідношення засад законності та 

верховенства права притримується більшість сучасних науковців, зокрема, 

С. Андрощук [5, с. 12–17], В. В. Городовенко [22, с. 95], Р. С. Кузьмін і 

О. Х. Юлдашев [87, с. 5] тощо. Зокрема, Р. С. Кузьмін і О. Х. Юлдашев 

формулюють верховенство права як і правління закону (правління виключно за 

допомогою законів), і забезпечення справедливості законів, і неухильне їх 

дотримання [87, с. 10]. 

На думку А. О. Селіванова, у верховенстві права можна виділити два 

аспекти: формальний і змістовний, маючи при цьому на увазі, що закон є лише 

формою права, а право не тотожне закону. Сам закон, як, до речі, і 

законодавець, повинен бути пов’язаним Конституцією і принципами права, що 

випливають із сутності й мети правового регулювання у демократичній 

правовій державі [72, с. 67]. 

За формальним критерієм принцип верховенства права визначає 

верховенство конституції у національній правовій системі, положення якої 

володіють найвищою юридичною силою і є вищим імперативом, накладаючи 

відповідні обов’язки на органи законодавчої, виконавчої і судової влади. 

Будучи актом установчої влади народу, конституція щодо так званих 

«установлених влад» визначає розподіл повноважень між ними на засадах 

правової визначеності, збалансованості та співпідпорядкування [180, с. 51]. 

Відповідно до законодавчих змін від 3 жовтня 2017 року з 

процесуального законодавства України були виключені положення стосовно 

законності як принципу здійснення судочинства, зокрема, статтю 7 Кодексу 

адміністративного судочинства України, яка окремо передбачала законність і 

верховенство права в якості принципів адміністративного судочинства. 
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Натомість згідно зі статтею 6 нової редакції Кодексу «Верховенство права» суд 

при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до 

якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями 

та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує 

принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського 

суду з прав людини. Звернення до адміністративного суду для захисту прав і 

свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України 

гарантується. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної 

справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності 

законодавства, яке регулює спірні відносини [48]. 

У контексті практичного застосування даного принципу здійснення 

судочинства дослідник проблематики адміністративного судочинства 

О. В. Константий звертає увагу на покладені на судові органи завдання щодо 

відновлення порушених прав фізичної або юридичної особи у відповідних 

публічно-правових відносинах на засадах законності і верховенства права  

[52, с. 265]. 

Згідно з пунктом 140 рішення Європейського суду з прав людини у справі 

«Кац та інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine, заява № 29971/04) від 

18 грудня 2008 року суд, розглядаючи законність стосовно права на свободу та 

особисту недоторканність, зазначив, що слово «законний» та словосполучення 

«відповідно до процедури, встановленої законом», які містяться в пункті 1 

статті 5, по суті, відсилають до національного законодавства і встановлюють 

обов’язок забезпечувати дотримання матеріально-правових та процесуальних 

норм такого законодавства. Однак «законність» тримання під вартою, з точки 

зору національного закону, не завжди є вирішальним фактором. На додаток до 

цього, Суд має переконатися, що тримання під вартою протягом періоду, який 

розглядається, відповідало меті пункту 1 статті 5 Конвенції, який не дозволяє 

безпідставно позбавляти особу свободи («Єчюс проти Литви» (Ječius v. 

Lithuania), заява № 34578/97, п. 56) [150, с. 17]. 
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На нашу думку, суміжною із законністю та верховенством права засадою 

здійснення судочинства є право на справедливий суд, що передбачене 

вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Так, відповідно до 

статті 7 «Право на справедливий суд» цього документа кожному гарантується 

захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, 

безстороннім і справедливим судом, утвореним законом. Іноземці, особи без 

громадянства та іноземні юридичні особи мають право на судовий захист в 

нашій країні нарівні з громадянами і юридичними особами України. 

Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до 

Конституції України та в порядку, встановленому законами України [41]. 

У Рішенні Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року у справі 

№ 1-12/2003 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 

Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом 

окремих постанов слідчого і прокурора) суд зауважив: «Правосуддя за своєю 

суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам 

справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах. Загальною 

декларацією прав людини 1948 року передбачено, що кожна людина має право 

на ефективне поновлення в правах компетентними національними судами у 

випадках порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом 

(стаття 8). Право на ефективний засіб захисту закріплено також у 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (стаття 2) і в 

Конвенції про захист прав людини та основних свобод (стаття 13)» [176]. 

Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. 

Даний принцип закріплено у статті 129 Конституції України і є похідним від 

конституційного принципу рівності людини і громадянина в Україні, 

передбаченого статтею 24 Конституції України. 

Цікавою є позиція Д. О. Фурсова та І. В. Харламової, які зазначають, що 

рівність сторін є обов’язковим складником універсального принципу, що має 
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назву «право на суд» [217, с 95]. Відповідно до частини 1 статті 55 Конституції 

України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб [80]. 

І. К. Полховська при дослідженні конституційного принципу рівності 

людини і громадянина в Україні звертає увагу, що рівність перед законом і 

судом є одним з основоположних принципів будь-якої правової держави. Суд є 

найбільш ефективним засобом їх захисту у випадках спору чи факту порушення 

конституційних прав і свободи людини і громадянина. Рівність перед законом 

звичайно є поняттям ширшим, ніж рівність перед судом, адже перший принцип 

характеризує правове становище осіб в усіх галузях суспільного життя, а 

другий стосується тільки сфери відправлення правосуддя. Зокрема, юридична 

сутність принципу рівності особи перед судом безпосередньо полягає в 

безперешкодному доступі осіб до правосуддя незалежно від будь-яких 

непередбачених законом обставин, що випливає з положень частини 3 статті 8 

Основного Закону, а саме, що норми Конституції України є нормами прямої дії 

[123, с. 11]. 

Зміст принципу рівності усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом як конституційної засади здійснення судочинства потребує конкретизації 

у процесуальному законодавстві та має враховувати, що: 

‒ учасники судочинства повинні мати рівний обсяг прав та обов’язків, 

які відображають їх процесуальне положення (сторони, треті особи, 

представники сторін та третіх осіб, обвинувачений, державний обвинувач, 

свідки, експерти тощо); 

‒ процесуальне становище учасників судочинства має визначатися їх 

процесуальними функціями; 

‒ у судочинстві недопустимо «процесуальне сумісництво», оскільки 

статус учасника судочинства повинен бути єдиним; 

‒ у межах процесуального статусу того чи іншого учасника судочинства 

його дії з реалізації процесуальних прав спрямовані на досягнення тих самих 
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юридичних наслідків. Що стосується обсягу процесуальних обов’язків, то вони 

у межах того самого процесуального статусу є рівними; 

‒ дії суду, спрямовані на дискримінацію того чи іншого учасника 

процесу, є недопустимими [81, с. 903]. 

Європейський суд з прав людини досить часто посилається на принцип 

рівності перед законом і судом у своїх рішеннях, при тому, що засади рівності й 

змагальності у судовому процесі виведені ним із принципу верховенства права, 

якому підпорядкована вся Конвенція, та є складовою права на справедливий 

суд, гарантованого статтею 6 Конвенції [216, с. 25]. Зокрема, у рішенні від 

15 травня 2008 року у справі «Надточій проти України» (Nadtochiy v. Ukraine, 

заява № 7460/03), суд визначив, що принцип рівності сторін – один із 

складників ширшої концепції справедливого судового розгляду – передбачає, 

що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою 

сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище 

порівняно з опонентом [151]. 

Забезпечення доведеності вини. Статтею 62 Конституції України 

встановлено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може 

бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 

законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не 

зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення 

не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 

припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її 

користь. У разі скасування вироку суду як неправосудного держава 

відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним 

засудженням [80]. 

Конституційний принцип забезпечення доведеності вини конкретизується 

у статті 17 Кримінального процесуального кодексу України «Презумпція 

невинуватості та забезпечення доведеності вини», відповідно до якої особа 

вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може 

бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у 
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порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком 

суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов’язаний доводити свою 

невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути 

виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза 

розумним сумнівом. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на 

доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини 

особи тлумачаться на користь такої особи. Поводження з особою, вина якої у 

вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним 

вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з 

невинуватою особою [85]. 

Авторами науково-практичного коментаря Конституції України 

зазначається, що реалізація цього принципу має об’єктивний і суб’єктивний 

аспекти. Об’єктивний аспект полягає в тому, що закон повинен містити такий 

перелік прав і так врегульовувати певні процедури, щоб суб’єкти доведення 

вини мали повну можливість реалізовувати свої повноваження, а 

обвинувальний вирок постановлювався лише при доведеності винуватості 

підозрюваного у вчиненні злочину. Суб’єктивний аспект полягає у тому, що 

суддя, який є головуючим у судовому засіданні, своїми діями при розгляді 

конкретної справи має сприяти реалізації усіх повноважень суб’єктів 

доказування. Обов’язок доводити перед судом винуватість підсудного майже в 

усіх справах покладається на прокурора, який здійснює державне 

обвинуваченням [81, с. 904]. 

Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості. Для змагального типу процесу є 

властивою така побудова судочинства, при якій, як мінімум, по-перше, 

необхідне розмежування процесуальних функцій, тобто функцій сторін та суду; 

по-друге, наявною є дві протилежні процесуально рівні сторони; по-третє, 

функціонування незалежного від сторін суду, який здійснює функцію 

правосуддя та розгляду справи [103]. Отже, принцип змагальності сторін 
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безпосередньо пов’язаний із такими принципами здійснення судочинства, як 

незалежність суду і рівність сторін. 

Правова сутність принципу змагальності полягає в юридичному 

забезпеченні максимальних можливостей для осіб, які беруть участь у судовому 

процесі, активно захищати свої права, свободи та законні інтереси, а також 

свою позицію у судовій справі. Принцип змагальності сторін безпосередньо 

закріплено на конституційно-правовому рівні у пункті 3 частини 2 статті 129 

Конституції України та у всіх процесуальних кодексах України з деякими 

характерними для окремих судових юрисдикцій особливостями. 

У цивільному та господарському процесах, в яких передбачається участь 

двох сторін у справі та суд як орган правосуддя, принцип змагальності 

виражається насамперед у забезпеченні рівності прав сторін, а також у 

створенні умов, щоб вони могли представити суду свою правову позицію у 

судовій справі. 

Принцип змагальності у кримінальному процесі вирізняється 

розмежуванням процесуальних функцій і відображається у процесуально-

правових нормах, які наділяють обвинувача, потерпілого, підсудного, 

захисника, цивільного позивача, інших учасників кримінального судочинства 

та їх представників правами стосовно надання доказів і участі в їх дослідженні 

у процесі судочинства. Статтею 22 КПК України, зокрема, встановлено, що 

кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає 

самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх 

правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими 

цим Кодексом [85]. 

В адміністративному судочинстві (юстиції) України принцип 

змагальності закріплений у частині 1 статті 9 КАС України, згідно з якою 

встановлено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах 

здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду 

своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості [48]. Відомий 

дослідник адміністративного права та процесу О. А. Банчук зазначає, що 
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змагальність сторін полягає у процесі доведення сторонами перед судом своєї 

позиції у справі (вимог та заперечень). Змагальність реалізується передусім 

через доказування, тобто підтвердження сторонами обставин, на які вони 

посилаються для обґрунтування своїх вимог чи заперечень, доказами. Адже 

саме сторонам найкраще відомі обставини у справі, саме вони найкраще 

знають, якими доказами ці обставини можна підтвердити. Водночас сторони, як 

правило, наводять і правову аргументацію своїх вимог, але суд не зв’язаний 

цією аргументацією [10, с. 50–51]. 

Підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором. 

Відповідно до статті 1 Закону України від 14 жовтня 2014 року «Про 

прокуратуру» прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, 

передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України 

функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства 

та держави. Однією з функцій прокуратури статтею 2 цього Закону визначено 

підтримання державного обвинувачення в суді [43]. Конституція України у 

статтях 129 і 131
1
 замість поняття «державне обвинувачення» застосовує термін 

«публічне обвинувачення», що є ширшим за змістом. 

Таким чином, Конституція України закріплює положення щодо 

підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором не лише як його 

функції, але й як принципу здійснення судочинства. 

У кримінальному судочинстві прокурор є стороною в процесі, який 

здійснює обвинувальну функцію від імені держави. Поряд з обвинуваченням 

від імені особи (приватним обвинуваченням) він є носієм функції 

обвинувачення, яка належить до числа визначальної тріади функцій: 

обвинувачення, захисту та вирішення справи, що є самостійними, незалежними 

одна від одної і виконуються різними суб’єктами. Підтримання публічного 

обвинувачення в суді прокурором як одна з основних засад здійснення 

судочинства впливає на побудову усіх судових стадій кримінального процесу, 

його форм та інститутів [81, с. 908]. 
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Забезпечення обвинуваченому права на захист. Даний конституційний 

принцип здійснення судочинства, передбачений статтею 129 Конституції 

України, стосується кримінального процесу і є відображенням права людини і 

громадянина на захист, що закріплене у статтях 59 і 63 Конституції України. 

Відповідно до статті 59 кожен має право на професійну правничу допомогу. 

У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є 

вільним у виборі захисника своїх прав. Частина 2 статті 63 проголошує, що 

підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист [80]. 

Статтею 10 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» гарантовано, 

що кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, 

визначених законом, держава забезпечує надання професійної правничої 

допомоги безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав та особи, 

яка надає правничу допомогу. Для надання професійної правничої допомоги діє 

адвокатура. Забезпечення права на захист від кримінального обвинувачення та 

представництво в суді здійснюються адвокатом, за винятком випадків, 

установлених законом. Витрати учасників судового процесу на професійну 

правничу допомогу відшкодовуються в порядку, визначеному законом [41]. 

Зазначимо, що конституційний принцип забезпечення права 

обвинуваченого на захист займає ключове місце серед правових гарантій 

особистості в кримінальному судочинстві та правосудді. Він виступає 

юридичною передумовою реалізації як прав і інтересів особи, так і завдання 

правосуддя, оскільки застосування юридичних інструментів протистояння 

обвинуваченням слугує встановленню істини у справі. 

Рішенням Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року у 

справі за конституційним зверненням громадянина Г. І. Солдатова щодо 

офіційного тлумачення положення статті 59 Конституції та низки інших норм 

суд роз’яснив, що забезпечення права на захист від обвинувачення треба 

розуміти як одну з конституційних гарантій, що надає підозрюваному, 

обвинуваченому й підсудному можливість реалізувати своє право вільно 

вибирати захисником у кримінальному судочинстві адвоката, тобто особу, яка 
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має право займатися адвокатською діяльністю. У такий спосіб держава бере на 

себе обов’язок забезпечити реальну можливість надання особам 

кваліфікованого захисту від обвинувачення, якщо цього вимагають інтереси 

правосуддя [175]. 

Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними 

засобами. Цей конституційний принцип здійснення судочинства набув 

нормативно-правового закріплення у пункті 6 частини статті 129 Конституції 

України, що свідчить про незаперечну силу і пріоритет гласності, відкритості, 

прозорості, високої моралі та моральних засад в структурі принципів 

судочинства. 

Конкретизація і деталізація вказаного принципу здійснення судочинства 

міститься у статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

відповідно до змісту якої, судові рішення, судові засідання та інформація щодо 

справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених 

законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або 

письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка 

особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, 

встановленому законом. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім 

випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право 

бути присутніми будь-які особи. У разі вчинення особою дій, що свідчать про 

неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованим 

судовим рішенням може бути видалена із зали судового засідання. Особи, 

присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації 

можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з 

використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання 

окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. 

Учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується 

можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у 

порядку, встановленому законом [41]. 
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О. О. Овсяннікова виділяє такі форми реалізації принципом гласності 

правосуддя, як: 

– гласність самої процедури судочинства (судового процесу); 

– гласність судових ухвал (оголошення і публікація судового рішення у 

конкретній справі та судових ухвал різних інстанцій у цілому); 

– надання гласності механізму дії судової системи, зокрема інформації 

про розглянуті та призначені справи, включаючи взаємини із ЗМІ з висвітлення 

ходу судових засідань [109, с. 84]. 

Розумні строки розгляду справи судом. З прийняттям конституційних 

змін 2 червня 2016 року даний принцип вперше закріплено у Конституції 

України в якості основної засади судочинства. 

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року 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 встановить обґрунтованість будь-якого висунутого 

проти нього кримінального обвинувачення [50]. 

Частиною 1 статті 2 ЦПК України встановлено, що завданням цивільного 

судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення 

цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави [217]. 

Вперше на рівні національного законодавства поняття «розумного 

строку» було сформульовано у Кодексі адміністративного судочинства 

України. Так, відповідно до пункту 11 статті 4 Кодексу – це найкоротший строк 

розгляду і вирішення адміністративної справи, достатній для надання 

своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, 

свобод та інтересів у публічно-правових відносинах [48]. 

Статтею 28 КПК України «Розумні строки» встановлено, що під час 

кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення 
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повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Зокрема, розумними 

вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання 

процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не 

можуть перевищувати передбачені даним Кодексом строки виконання окремих 

процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Також 

встановлено, що критеріями для визначення розумності строків кримінального 

провадження є:  

 складність кримінального провадження, яка визначається з 

урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних 

правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки 

процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 

 поведінка учасників кримінального провадження; 

 спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень [85]. 

Крім цього, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права 

чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право 

на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому 

викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення 

кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі 

строки, ніж ті, що передбачені КПК України [85]. 

Забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених 

законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення. Крім 

закріплення у статті 129 Конституції України даний принцип передбачений 

статтею 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яка встановлює, 

що учасники судового процесу та інші особи мають право на апеляційний 

перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження 

судового рішення [41]. 

Слід зазначити, що у сучасному процесуальному праві під апеляційним 

оскарженням судових рішень розуміється право на оскарження рішень, що не 

набрали законної сили, а право на касаційне оскарження рішень – як право на 
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оскарження рішень, що набрали законної сили. У цьому контексті суд 

апеляційної інстанції вирішує питання факту та права, а суд касаційної 

інстанції – питання тільки права. Цим визначаються повноваження апеляційних 

і касаційних судів, а також процедури апеляційного та касаційного 

провадження у законодавстві окремих процесуальних галузей права. 

Норми Конституції України передбачають, що у законі можуть бути 

визначені випадки, які унеможливлюють апеляцію та/або касацію рішень суду. 

Тому важливим у цьому зв’язку є правове регулювання апеляційного та 

касаційного оскарження судових рішень у галузевому процесуальному 

законодавстві. Норми, що забезпечують право на перегляд судового рішення, 

містяться у процесуальних кодексах України (стаття 13 ЦПК України, статті 91 

і 107 ГПК України, підпункт 6 пункту 1 статті 7 КАС України, статті 349 і 387 

КПК України). 

Реалізація вказаного права тісно пов’язана зі структурою судової системи, 

що виражається в певній ієрархічній побудові, наявності ланок та інстанцій, які 

різняться процесуальним та організаційним аспектами [22, с. 237]. 

Обов’язковість судового рішення. Принцип обов’язковості судового 

рішення закріплений у пункті 9 частини 2 статті 129 Конституції України, 

деталізований у Законі України «Про судоустрій і статус суддів», а також у 

вітчизняному процесуальному законодавстві. 

Так, згідно зі статтею 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем 

України. Законодавчо встановлено, що судові рішення, які набрали законної 

сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і 

юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. 

Безпосередньо обов’язковість урахування, тобто преюдиційність судових 

рішень для інших судових органів визначається законом. Важливим є 

положення закону, що контроль за виконанням судового рішення здійснює суд 

у межах наданих йому повноважень. Визначено, що невиконання судових 
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рішень тягне за собою юридичну відповідальність, установлену законом. Крім 

цього, встановлено, що висновки щодо застосування норм права, викладені у 

постановах нового Верховного Суду (почав свою роботу 15 грудня 2017 року), 

є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у 

своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. 

Також висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 

Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм 

права. Важливим вбачається положення закону, що судові рішення не можуть 

бути переглянуті іншими органами чи особами поза межами судочинства, за 

винятком рішень про амністію та помилування. Зокрема, органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не можуть 

приймати рішення, які скасовують судові рішення або зупиняють їх виконання. 

Судові рішення інших держав, рішення міжнародних арбітражів, рішення 

міжнародних судових установ та аналогічні рішення інших міжнародних 

організацій щодо вирішення спорів є обов’язковими до виконання на території 

України за умов, визначених законом, а також відповідно до міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість (ратифікація) яких надана Верховною Радою 

України [41]. 

Сутність принципу обов’язковості судового рішення випливає з його 

правової природи, що зумовлює наявність низки невід’ємних ознак, 

притаманних кінцевим актам правосуддя. Процесуальна наука виділяє такі 

властивості судового рішення, що набуло законної сили, як обґрунтованість 

(умотивованість), стабільність, незмінність, неспростовність, виключність, 

преюдиціальність, здійсненність (виконуваність), обов’язковість [22, с. 387; 34, 

с. 108–164]. 

Провадження судочинства суддею одноособово, колегією суддів чи 

судом присяжних. Даний принцип здійснення судочинства також 

конкретизується у нормах процесуального законодавства. 

ЦПК України передбачає, що цивільні справи розглядаються колегіально 

або одноособово професійними суддями. Наприклад, згідно зі статтею 34 нової 
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редакції ЦПК України цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються 

одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду, якщо інше не 

передбачено цим Кодексом. У випадках, встановлених цим Кодексом, цивільні 

справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і 

двох присяжних, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами 

судді. Перегляд в апеляційному порядку рішень судів першої інстанції 

здійснюється колегією суддів суду апеляційної інстанції у складі трьох суддів. 

Перегляд судових рішень судів першої та апеляційної інстанції здійснюється 

колегією суддів суду касаційної інстанції у складі трьох або більшої непарної 

кількості суддів. У визначених цим Кодексом випадках перегляд судових 

рішень судом касаційної інстанції здійснюється судовою палатою Касаційного 

цивільного суду (палатою), об’єднаною палатою Касаційного цивільного суду 

(об’єднаною палатою) або Великою Палатою Верховного Суду (Великою 

Палатою) [217]. 

У вітчизняному господарському процесі за змістом статті 33 нової 

редакції ГПК України від 3 жовтня 2017 року справи у судах першої інстанції 

розглядаються суддею одноособово, за винятком випадків, які передбачені 

даним Кодексом. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності суду першої 

інстанції, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто 

колегіально у складі трьох суддів, крім справ, які розглядаються в порядку 

наказного та спрощеного позовного провадження. Перегляд в апеляційному 

порядку судових рішень судів першої інстанції здійснюється колегією суддів 

суду апеляційної інстанції у складі трьох суддів. Перегляд судових рішень судів 

першої та апеляційної інстанцій здійснюється колегією суддів суду касаційної 

інстанції у складі трьох або більшої непарної кількості суддів. Також у 

визначених ГПК України випадках перегляд судових рішень судом касаційної 

інстанції здійснюється судовою палатою Касаційного господарського суду, 

об’єднаною палатою Касаційного господарського суду або Великою Палатою 

Верховного Суду [23]. 
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У кримінальному процесі склад суду визначається відповідно до статті 31 

КПК України. Так, кримінальне провадження в суді першої інстанції 

здійснюється суддею одноособово, крім випадків, визначених положеннями 

даної статті Кодексу. 

Зокрема, законодавчо встановлені такі випадки колегіального судового 

розгляду кримінальних справ: 

 кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за 

вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше 

десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів; 

 кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за 

вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально 

судом у складі трьох суддів, а за клопотанням обвинуваченого – судом 

присяжних у складі двох суддів та трьох присяжних; 

 кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених 

розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б 

один із них заявив клопотання про такий розгляд; 

 кримінальне провадження в апеляційному порядку здійснюється 

колегіально судом у складі не менше трьох суддів, крім випадків, передбачених 

частиною дванадцятою цієї статті, при цьому кількість суддів має бути 

непарною; 

 кримінальне провадження в касаційному порядку здійснюється 

колегією суддів Кримінального касаційного суду Верховного Суду у складі 

трьох або більшої непарної кількості суддів; 

 у визначених КПК України випадках кримінальне провадження в 

касаційному порядку здійснюється судовою палатою Касаційного 

кримінального суду, об’єднаною палатою Касаційного кримінального суду або 

Великою Палатою Верховного Суду. До складу об’єднаної палати входять по 

два судді, які обираються зборами суддів Касаційного кримінального суду зі 
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складу кожної із судових палат Касаційного кримінального суду, а також 

голова Касаційного кримінального суду [85]. 

В адміністративному процесі здійснення адміністративного судочинства 

суддею одноособово та колегіально регулюється статтями 32, 33 КАС України.  

За загальним правилом усі адміністративні справи в суді першої інстанції, 

крім випадків, встановлених КАС України, розглядаються і вирішуються 

суддею одноособово. 

Передбачені такі випадки колегіального судового розгляду 

адміністративних справ: 

 адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи 

бездіяльність Кабінету Міністрів України, Національного банку України, 

окружної виборчої комісії (окружної комісії з референдуму), розглядаються і 

вирішуються в адміністративному суді першої інстанції колегією у складі трьох 

суддів; 

 будь-яку справу, що відноситься до юрисдикції суду першої інстанції, 

залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у 

складі трьох суддів, крім справ, які розглядаються в порядку спрощеного 

позовного провадження. Питання про призначення колегіального розгляду 

вирішується до закінчення підготовчого засідання у справі (до початку 

розгляду справи, якщо підготовче засідання не проводиться) суддею, який 

розглядає справу, за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, 

про що постановляється відповідна ухвала; 

 перегляд судових рішень в адміністративних справах в апеляційному 

порядку здійснюється колегією у складі трьох суддів; 

 перегляд судових рішень в адміністративних справах у касаційному 

порядку здійснюється колегією у складі трьох або більшої непарної кількості 

суддів; 



80 

 адміністративні справи, підсудні апеляційним адміністративним судам 

як судам першої інстанції, розглядаються і вирішуються колегією у складі 

трьох суддів;  

 адміністративні справи, підсудні Верховному Суду як суду першої 

інстанції, розглядаються і вирішуються колегією у складі не менше трьох 

суддів;  

 перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснюється 

судом у такому самому кількісному складі, в якому ці рішення були ухвалені 

(одноособово або колегіально); 

 незалежно від того, у якому складі розглядалася справа, перегляд 

судових рішень за виключними обставинами з підстав, визначених пунктами 1, 

2 частини п’ятої статті 361 КАС України, здійснюється колегією у складі трьох 

або більшої непарної кількості суддів, а з підстав, визначених пунктом 3 

частини п’ятої статті 361 цього Кодексу, – Великою Палатою Верховного Суду;  

 у визначених КАС України випадках перегляд судових рішень судом 

касаційної інстанції здійснюється судовою палатою Касаційного 

адміністративного суду, об’єднаною палатою Касаційного адміністративного 

суду або Великою Палатою Верховного Суду [48]. 

Статтею 63 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, 

що присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та 

за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до 

здійснення правосуддя [41]. 

Притягнення до юридичної відповідальності за неповагу до суду чи 

судді. Частина 5 статті 129 Конституції України передбачає відповідальність за 

неповагу до суду чи судді, яка є правопорушенням і тягне за собою: 

– адміністративну відповідальність; 

– кримінальну відповідальність; 

– накладення грошових стягнень судом за невиконання процесуальних 

обов’язків; 
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– цивільно-правову відповідальність; 

– дисциплінарну відповідальність прокурорів, адвокатів, а також колег-

суддів за протиправне втручання в суддівську діяльність [120, с. 184]. 

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному 

законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 

2016 року виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження 

та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність 

дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на 

примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які 

провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначені цим 

Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до 

цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього 

Закону підлягають примусовому виконанню [40]. 

О. Б. Абросимова, досліджуючи принципи організації й діяльності 

судової влади, підкреслює, що їх перелік, включений до окремих 

конституційних текстів, значно різниться за обсягом і змістом, не завжди 

формулюється безпосередньо. До основних принципів, так чи інакше 

сформульованих практично всіма конституціями, вона відносить: 

– універсальність судового захисту (вільний доступ до правосуддя); 

– незалежність судової влади (суду, суддів); 

– наявність конституційної заборони на створення надзвичайних 

(особливих) судів; 

– участь народу у відправленні правосуддя; 

– транспарентність (публічність, гласність, доступність) судової 

діяльності; 

– здійснення судочинства лише належним (законним, ординарним) судом 

і належними суддями; 

– усність і безпосередність судового процесу; 

– відправлення правосуддя в розумні строки; 



82 

– мотивація судової діяльності; 

– інші принципи (інституційні та динамічні) [1, с. 137]. 

У фундаментальному дослідженні «Принципи судової влади» 

В. В. Городовенко виділяє такі їх види: основоположні принципи судової влади 

(верховенство права і законність, принцип справедливості, принцип гуманізму, 

рівність громадян перед законом і судом, принцип незалежності судової влади, 

принцип самостійності судової влади, принцип повноти судової влади, принцип 

транспарентності судової влади); організаційні принципи побудови судової 

влади (доступність правосуддя, компетентність суду, забезпечення права на 

перегляд судового рішення); процедурні принципи судової влади (змагальність 

судового провадження, гласність судового провадження, розумність строків 

судового провадження, принцип державної мови судочинства, колегіальний та 

одноосібний судовий розгляд, участь народу у відправленні правосуддя, 

забезпечення права особи на правову допомогу, обов’язковість і вмотивованість 

судових рішень) [22]. 

І. Є. Марочкін вказує, що система принципів судової влади, будучи 

єдиною, поділяється на три підсистеми: інституціональну (загальні принципи 

судової влади), функціональну (принципи відправлення судочинства) й 

організаційну (принципи організації системи судових органів, або судоустрійні 

принципи). Усі вони хоча й пов’язані між собою, але утворюють самостійні 

галузеві підсистеми, кожна з яких відрізняється сферою поширення і 

призначенням. До інституціональних принципів судової влади належать: 

паритетність, справедливість, верховенство права, законність, здійснення 

судової влади тільки судом, доступність, незалежність і самостійність, 

безсторонність, процедурність. Усі вони взаємопов’язані і взаємозалежні, 

нормативно закріплені на конституційному й законодавчому рівнях. До 

організаційних (судоустрійних) принципів судової влади належать основні 

засади побудови судової системи та статусу суддів-носіїв судової влади, а саме: 

єдність судової системи і статусу суддів; територіальність, спеціалізація та 

інстанційність у побудові судової системи; незалежність, недоторканність, 
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незмінюваність і професіоналізм суддів. До функціональних принципів судової 

влади, які становлять основні засади провадження судової діяльності, належать: 

державна мова судочинства; гласність і відкритість судочинства; колегіальний 

та одноособовий розгляд судових справ; участь народу в здійсненні судової 

влади; справляння судочинства на засадах рівності сторін; змагальність; 

презумпція невинуватості; забезпечення обвинуваченому, підозрюваному, 

підсудному права на захист; право на оскарження судового рішення; 

обов’язковість судового рішення [118, с. 40–68]. 

На нашу думку, можливо запропонувати такі критерії класифікації 

конституційних принципів здійснення судочинства: 

– за джерелом закріплення (формою нормативного виразу) – закріплені в 

Конституції України (стаття 129); закріплені в законодавстві України про 

судоустрій (Розділ 1 Закону); закріплені у процесуальному законодавстві 

України (відповідні положення процесуальних кодексів України); закріплені у 

джерелах міжнародного права (незалежність судів і суддів; рівність усіх 

учасників судового процесу перед законом і судом і деякі інші); 

– за галуззю судочинства (юридичного процесу): конституційно-

процесуальні (законність і верховенство права); цивільно-процесуальні 

(рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність 

сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом 

їх переконливості тощо); кримінально-процесуальні (забезпечення доведеності 

вини; підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення 

обвинуваченому права на захист); господарсько-процесуальні (рівність перед 

законом і судом; гласність розгляду справ); адміністративно-процесуальні 

(змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у 

справі; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 

адміністративного суду, крім випадків, установлених КАС України та ін.); 

– за сферою дії (поширенням) – загальні (незалежність судів і суддів; 

законність і верховенство права; обов’язковість судового рішення; притягнення 

до юридичної відповідальності за неповагу до суду чи судді тощо); спеціальні 
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(міжгалузеві: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і 

у доведенні перед судом їх переконливості; забезпечення права на апеляційний 

перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження 

судового рішення; галузеві (забезпечення доведеності вини; підтримання 

публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому 

права на захист; диспозитивність цивільного судочинства та ін.); 

– за характером – інституційні (незалежність судів і суддів; участь 

народу у здійсненні судочинства) та динамічні (більшість інших принципів, що 

стосуються безпосереднього судового розгляду справи); 

– за суб’єктами, процесуально-правове становище яких регулюється за 

допомогою даних принципів – ті, що регулюють діяльність суду з розгляду та 

вирішення справ (незалежність судів і суддів; законність і верховенство права); 

ті, що визначають правовий статус сторін і третіх осіб у судовому розгляді 

(рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення 

права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на 

касаційне оскарження судового рішення; обов’язковість судового рішення); 

ті, що стосуються інших суб’єктів права (гласність). 

Слід зазначити, що через свій загальний характер окремі конституційні 

принципи здійснення судочинства можуть одночасно відноситись до різних 

видів вищезазначеної класифікації. 

З наведеного слід зробити висновок, що конституційні принципи 

здійснення судочинства взаємопов’язані один з одним. Маючи свій особливий 

зміст, вони взаємно обумовлюють дію один одного і являють собою систему, 

яка визначає зміст і процесуальну форму здійснення судочинства в Україні. 

Система конституційних принципів здійснення судочинства становить 

фундамент, на основі якого формується процесуальне законодавство. Система 

даних принципів має забезпечувати єдиний режим законності, верховенства 

права та застосування всіх інших правових приписів у діяльності судових 

органів, слугувати методологічною основою розвитку та вдосконалення 
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вітчизняного конституційного, судоустрійного та процесуального 

законодавства. 

Оскільки в конституційних принципах здійснення судочинства можна 

виділити характерні особливості, що притаманні судочинству в цілому, так і 

окремим його видам (конституційному, цивільному, кримінальному, 

господарському, адміністративному), вони характеризуються єдністю. 

Проблематика конституційних принципів здійснення судочинства 

потребує подальшого теоретико-правового розроблення. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретико-правових та методологічних засад конституційних 

принципів здійснення судочинства в Україні дало нам змогу дійти таких висновків: 

1. Методологія дослідження конституційних принципів здійснення 

судочинства – це система теоретичних, філософсько-світоглядних методів і 

підходів, які нададуть можливість всебічно та об’єктивно розкрити загальні 

закономірності становлення, функціонування й розвитку конституційних 

принципів здійснення судочинства. 

2. Дослідження історії виникнення принципів здійснення судочинства дає 

можливість зробити висновок, що починаючи зі свого зародження (виникнення) 

вони лягли в основу відповідних конституційно-правових положень і пройшли 

тривалий час свого становлення. Взагалі становлення в Україні судових 

органів, як і принципів здійснення судочинства в цілому, розпочинається ще з 

періоду Русі княжої доби 

Враховуючи вищевикладене, можна виділити такі основні етапи 

становлення і розвитку принципів здійснення судочинства в Україні: 

 I етап – виникнення і правове закріплення окремих принципів 

здійснення судочинства на Русі; 



86 

 II етап – юридичне закріплення окремих принципів здійснення 

судочинства в Литовсько-Польську добу; 

 III етап – правове закріплення принципів здійснення судочинства в 

історичні періоди Запорозької Січі та Гетьманщини; 

 IV етап – реформування і встановлення нових принципів здійснення 

судочинства під час перебування українських земель у складі Російської та 

Австро-Угорської імперій; 

 V етап – закріплення конституційних принципів здійснення 

судочинства в Українській Народній Республіці (періоду Української 

Центральної Ради), Українській Державі, Українській Народній Республіці 

(періоду Директорії), Західноукраїнській Народній Республіці; 

 VI етап – юридичне закріплення принципів здійснення судочинства в 

часи перебування Радянської України у складі СРСР; 

 VII етап – розвиток і диференціація принципів здійснення судочинства 

у сучасному юридичному процесі шляхом правового регулювання у 

Конституції України, Законі України «Про судоустрій і статус суддів», а також 

процесуальних кодексах України. 

Історико-правові документи свідчать про те, що принципи здійснення 

судочинства закріплювались протягом усього періоду становлення української 

державності та права. Отже, конституційні принципи здійснення судочинства 

мають тривалу історію виникнення і розвитку, яка обчислюється століттями. 

3. Конституційний принцип здійснення судочинства – це основоположна, 

фундаментальна та визначальна засада судового розгляду, відповідно до якої 

здійснюється процесуально-правова форма розгляду справи судом. 

Конституційні принципи здійснення судочинства у юридичній науці 

часто ототожнюються з процедурними принципи судової влади, 

процесуальними елементами принципів правосуддя, судочинними принципами 

правосуддя, функціональними принципами судової влади, динамічними 

принципами правосуддя. 
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Особливе значення конституційних принципів здійснення судочинства 

також полягає в тому, що вони є основними гарантіями справедливого та 

неупередженого розгляду й вирішення судових спорів з метою захисту прав, 

свобод і законних інтересів суб’єктів правовідносин. 

4. Перелік конституційних принципів здійснення судочинства в якості 

його основних засад міститься у частині 2 статті 129 Конституції України, 

серед яких: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання 

публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому 

права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; розумні строки розгляду справи судом; забезпечення 

права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на 

касаційне оскарження судового рішення; обов’язковість судового рішення. 

Наведений перелік конституційних принципів здійснення судочинства є 

відкритим, що відображено у частині 3 статті 129 Конституції – законом 

можуть бути визначені також інші засади судочинства. 

5. Можливі критерії класифікації конституційних принципів здійснення 

судочинства є такими: за джерелом закріплення (походження) ─ закріплені в 

Конституції України та процесуальному законодавстві; за галуззю судочинства 

(юридичного процесу): конституційно-процесуальні, цивільно-процесуальні, 

кримінально-процесуальні, господарсько-процесуальні, адміністративно-

процесуальні; за сферою дії (поширенням) – загальні та спеціальні; за 

характером – інституційні та динамічні; за суб’єктами, процесуально-правове 

становище яких регулюється за допомогою даних принципів – ті, що 

регулюють діяльність суду з розгляду та вирішення справ; ті, що визначають 

правовий статус сторін і третіх осіб у судовому розгляді; ті, що стосуються 

інших суб’єктів права. 

6. Конституційні принципи здійснення судочинства взаємопов’язані один 

з одним. Маючи свій особливий зміст, вони взаємно обумовлюють дію один 
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одного і становлять систему, яка визначає зміст і процесуальну форму 

здійснення судочинства в Україні. Система конституційних принципів 

здійснення судочинства являє собою фундамент, на основі якого формується 

процесуальне законодавство. Система даних принципів має забезпечувати 

єдиний режим законності, верховенства права та застосування всіх інших 

правових приписів у діяльності судових органів, слугувати методологічною 

основою розвитку та вдосконалення вітчизняного конституційного, 

судоустрійного та процесуального законодавства. 

Оскільки в конституційних принципах здійснення судочинства можна 

виділити характерні особливості, що притаманні судочинству як в цілому, так і 

окремим його видам (конституційному, цивільному, кримінальному, 

господарському, адміністративному), вони характеризуються єдністю. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ  

СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 

 

2.1. Конституційні принципи судочинства в механізмі  

забезпечення прав і свобод людини і громадянина 

 

Основний Закон України – Конституція, закріплюючи широкий спектр 

фундаментальних прав і свобод людини і громадянина, а також систему 

гарантій їх забезпечення, встановлює, що саме вони визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, а утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком правової держави. Здійснення, забезпечення, 

а також захист прав і свобод людини і громадянина є надзвичайно важливою, 

основоположною функцією держави, що базується на визначенні України в 

якості соціальної та правової держави, визнання і дії принципу верховенства 

права (статті 1, 8 Конституції України) [80]. 

При цьому згідно з узятими на себе зобов’язаннями держава здійснює 

забезпечення прав і свобод людини шляхом проведення відповідної державної 

політики у цій сфері через спеціальну систему державних правових інститутів, 

засобів і інструментів [221; 215]. Одне з головних місць серед таких засобів 

займають Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції, які 

належать до органів судової влади в Україні. 

У цьому зв’язку для утвердження в Україні дійсної правової держави на 

основі фундаментального принципу верховенства права, реального та 

ефективного забезпечення і пріоритетності прав і свобод людини і громадянина 

надзвичайно актуальним є функціонування дієвої, неупередженої та 

результативної системи захисту прав і свобод, особливу роль і велике значення 

в якій відведено судовому захисту. 

Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і 

свободах означає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей 
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як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових за 

змістом та обсягом прав і свобод. У правовій державі звернення до суду є 

універсальним механізмом захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних 

і юридичних осіб [126]. 

Головною метою створення і діяльності системи органів судової 

влади України (Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції) 

є гарантування верховенства Основного Закону – Конституції України та 

верховенства права за допомогою реалізації ними наданих їм повноважень. 

Слід погодитись з позицією В. В. Радзієвської, яка стверджує, що 

конституційно-правовий зміст забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина розкривається в гарантуванні конституційного правопорядку на 

засадах пріоритету прав і свобод [144]. 

Розглянемо насамперед поняття прав людини і громадянина як об’єкт 

судового захисту, передбаченого юридичними нормами. Зазначимо, що 

об’єктом судового захисту є відповідна можливість фізичної або юридичної 

особи; не об’єктивне, а суб’єктивне право фізичної чи юридичної особи. 

Для нашого дослідження важливим є розуміння самої природи інституту 

прав людини, з метою більш якісного обґрунтування необхідності 

функціонування ефективного та результативного механізму захисту прав і 

свобод людини і громадянина, про що йтиметься далі. 

Права людини – одна з основоположних проблем сучасної цивілізації. Це 

особлива сфера філософського і наукового знання, в якій юриспруденції відведена 

основоположна роль. Право як інструмент регулювання людських взаємовідносин 

для того й існує, щоб забезпечувати права і свободи особи, регламентувати 

отримані моделі взаємодії і взаємостосунків між людьми [14, с. 3]. 

Безсумнівно, конституційні права і свободи людини і громадянина є 

системоутворюючою категорією для організації і функціонування вітчизняної 

системи органів державної влади, оскільки суть і зміст діяльності нашої 

держави відповідно до  Конституції України полягає в утвердженні та 

забезпеченні прав і свобод людини та їх гарантій. 
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Слід зазначити, що передбачені Конституцією України права і свободи 

людини і громадянина реконструюють систему основних, фундаментальних, 

найбільш значущих та важливих прав людини і громадянина, встановлених 

на міжнародно-правовому рівні такими документами, як Загальна декларація 

прав людини 1948 року [35], Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року [50], Міжнародний пакт про громадянські 

і політичні права 1966 року [101], Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні і культурні права 1966 року [102] та іншими міжнародно-

правовими актами. 

На національному рівні правової системи України більш повний перелік 

прав і свобод людини і громадянина визначений книгою другою Цивільного 

кодексу України «Особисті немайнові права фізичної особи» [216]. 

У цьому контексті А. Головін і В. Годованець доречно зазначають, що 

конституційні права і свободи людини постійно перебувають у розвитку, 

вдосконалюються та розширюються [21, с. 78]. 

Як підкреслює В. В. Коваленко, конституювання основоположних прав і 

свобод людини зумовило й важливу для теорії та практики права парадигму 

щодо їх ефективного гарантування. Очевидно, що магістральним трендом 

сучасних гарантій прав і свобод людини у світі є їх системний характер. Нині 

жоден, навіть найпотужніший у механізмі держави орган влади не може 

забезпечити вичерпні умови й засоби реалізації прав і свобод людини без 

дієвого законодавства у правозахисній сфері та поза взаємодією з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інститутами 

громадянського суспільства [47, с. 57–65]. 

Оскільки реалізація прав і свобод людини в суспільстві тісно пов’язана 

із індивідуальними та публічними інтересами, в сучасних умовах є 

недостатнім тільки визнання ідеї природних прав людини. Права людини 

певним чином мають бути закріплені позитивно, що дає змогу чітко 

визначити межу втручання держави в їх реалізацію, а також межу реалізації 

індивідом свого суб’єктивного права. Конкуренція позитивістського та 
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природно-правового підходу до конституційно-правового регулювання прав і 

свобод людини є відбиттям сучасної тенденції розвитку даного інституту. 

Таким чином, позитивне право знаходить свій ґрунт, наповнюється цінностями 

та основоположними ідеями, які набувають універсального характеру  [106, 

с. 50]. 

У цьому контексті зазначимо, що конституційно-правове регулювання 

інституту прав і свобод людини і громадянина, в основі якого лежить юридичне 

закріплення фундаментальних прав і свобод, відображається в концепції 

основних прав і свобод особистості. Правова система тієї чи іншої держави та її 

особливості безпосередньо впливають на інституціоналізацію прав і свобод 

людини. 

Так, відповідно до положень статті 22 Конституції України права і 

свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 

вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод [80]. 

Тому основним змістом практики правозахисної діяльності судових 

органів виступає забезпечення відновлення й охорона прав, свобод і законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб у разі їх порушень. 

П. М. Рабінович, зокрема, стверджує, що забезпечення прав і свобод 

людини передбачає три елементи (напрями) державної діяльності щодо 

створення умов для здійснення прав і свобод людини: 

‒ сприяння реалізації прав і свобод (шляхом позитивного впливу 

формування їх загально-соціальних гарантій); 

‒ охорону прав і свобод (шляхом уживання заходів, зокрема юридичних, 

для профілактики порушень прав і свобод); 

‒ захист прав і свобод людини (відновлення порушення правомірного 

стану, притягнення порушників до юридичної відповідальності) [143, с. 16–23]. 

Під механізмом забезпечення прав людини і громадянина найчастіше 

розуміють систему засобів і чинників, за допомогою яких здійснюється 



93 

реалізація прав і свобод особи та їх охорона відповідними зобов’язаними 

суб’єктами державної влади, а у разі порушення – їх захист і відновлення [108]. 

Отже, правовий (юридичний) механізм забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина є складною системою інститутів, засобів, способів і 

інструментів, за допомогою яких закріплені на конституційно-правовому рівні 

права і свободи стають реальними для реалізації, охорони та захисту. 

Механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина має свою 

інституційну та функціональну структуру, основна ознака якої – це єдність 

елементів, що перебувають у необхідних зв’язках і взаємовідносинах між 

собою, а також визначають сутність об’єкта механізму як ціле та незалежне 

ззовні явище державно-правової дійсності. 

Крім механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина, у теорії 

конституційного права характеризуються суміжні правові категорії стосовно 

прав і свобод людини і громадянина, наприклад, «механізм реалізації прав і 

свобод людини та громадянина», «здійснення», «забезпечення», «захист», 

«охорона» таких прав, свобод і обов’язків тощо. 

Окремим і важливим елементом механізму забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина слід виділити реалізацію прав і свобод 

людини і громадянина, яка відображає втілення в дійсність тих 

можливостей, що закладені в правах і свободах людини і громадянина та 

становлять їх зміст. 

Зазначимо, що гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина 

виступають тими умовами та засобами, які безпосередньо забезпечують 

здійснення і захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також 

сприяють виконанню органами державної влади та іншими суб’єктами 

покладених на них обов’язків. Головним призначенням гарантій реалізації прав 

і свобод людини і громадянина вбачається забезпечення найбільш ефективних 

юридичних умов здійснення конституційно-правового статусу людини і 

громадянина. 

У нашому дослідженні ми зупинимось на застосуванні основного поняття 



94 

механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина, за необхідності 

вдаючись до інших суміжних юридичних категорій. 

Необхідно підкреслити, що як і в інших сучасних державах механізм 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні здійснюється на 

двох рівнях: національному та міжнародному. 

До національного рівня механізму забезпечення прав людини і 

громадянина в Україні відносять насамперед органи, однією з функцій яких 

(основною чи додатковою) є захист прав і свобод людини і громадянина 

(органи судової влади, уповноважений Верховної Ради України з прав  

людини, органи конституційної юстиції, органи прокуратури, правоохоронні 

органи та інші). 

За своєю інституційною природою та функціональними 

характеристиками вказані органи державної влади відіграють різну роль у 

механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Зауважимо, що з 

вищеназваних органів лише органи судової влади володіють загальною 

(універсальною) компетенцією і необхідними засобами захисту прав людини, 

що обґрунтовується функціональною характеристикою суду як єдиного органу, 

що здійснює правосуддя в Україні відповідно до частини 3 статті 124 

Конституції України. 

Оскільки юрисдикція органів судової влади в нашій державі 

поширюється на будь-який юридичний спір і будь-яке кримінальне 

обвинувачення, основоположним елементом механізму забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина в Україні є саме судова система. 

Тому актуальним є наукове обґрунтування особливостей участі органів 

судової влади України (Конституційного Суду України та судів загальної 

юрисдикції) в національному (державному) механізмі забезпечення прав і 

свобод людини як гаранта конституційного правопорядку у сфері забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина, що посідають автономне місце у системі 

органів державної влади, діючи на основі конституційних принципів 

судочинства в Україні. 
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Щодо міжнародного рівня механізму забезпечення прав і свобод людини 

і громадянина, то положення частини 5 статті 55 Конституції України 

гарантують кожному право після використання всіх національних засобів 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна [80]. 

Серед міжнародних судових установ слід особливо виділити 

Європейський суд з прав людини, який відіграє важливу роль у сфері захисту 

прав людини в Україні. Кількість звернень фізичних і юридичних осіб України 

до Європейського суду з прав людини щороку збільшується. Так, у 2014 році 

українські громадяни подали до Євросуду 14 179 заяв, у 2015 році – 6007, за 

перші шість місяців 2016 року – 5335 заяв [7, с. 123]. 

Конституційне провадження у механізмі забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина є спеціальною організаційно-процесуальною формою 

розгляду органом конституційної юрисдикції судових справ з приводу 

конституційно-правових спорів, що виникають у сфері забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів людини і громадянина, результати якого мають 

преюдиційне значення для всіх зобов’язаних державних суб’єктів. 

Суди загальної юрисдикції в Україні здійснюють судочинство з метою 

забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, прав і законних 

інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та нашої держави в цілому. 

Винесення судом законного, обґрунтованого, мотивованого та 

справедливого рішення неможливе без проведення ним всебічного, повного, 

об’єктивного дослідження усіх обставин справи. У цьому контексті 

О. В. Константий звертає увагу на важливість забезпечення неупередженого та 

об’єктивного правосуддя, а також відповідального перед громадянином 

публічного управління [52, с. 156]. 

У галузевому матеріальному та процесуальному законодавстві 

конкретизується, наприклад, що відповідно до статті 15 Цивільного Кодексу 

України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його 
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порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист 

свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного 

законодавства. Стаття 16 Цивільного Кодексу України «Захист цивільних 

прав та інтересів судом» передбачає, що кожна особа має право звернутися 

до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та 

інтересу [216]. 

Відповідна норма передбачена і частиною 2 статті 4 Цивільного 

процесуального кодексу України, яка також встановлює, що у випадках, 

встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб або державних 

чи суспільних інтересах. Стаття 2 Цивільного процесуального кодексу України 

визначає, що завданням цивільного судочинства є справедливий, 

неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою 

ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 

чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів 

держави [217]. 

Згідно зі статтею 8 Основного Закону норми Конституції України є 

нормами прямої дії, тому суди загальної юрисдикції повинні їх безпосередньо 

застосовувати в разі невідповідності норм поточного законодавства 

конституційним нормам [80]. 

На думку Т. В. Наливайко, судові органи є обмеженими в своїй 

діяльності щодо забезпечення конституційних прав і свобод. Водночас вона 

ж звертає увагу, що гіпотетично кожен спір про порушене право може стати 

предметом судового розгляду з огляду на поширення юрисдикції судів на 

всі правовідносини, що виникають у державі (частина 2 статті 124 

Конституції) [106]. 

Я. М. Романюк слушно зазначає, що функції найвищого судового органу 

в системі судів загальної юрисдикції при здійсненні правосуддя сьогодні 

полягають у забезпеченні ефективності національної правової системи та 

принципів верховенства права й правової визначеності [177, с. 122–124]. 
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Саме забезпечення досягнення вказаної мети і становить основне 

завдання подальшого проведення судової реформи в Україні [52, с. 326]. 

Тому слід звернути увагу на вагому роль і велике значення 

конституційних принципів здійснення судочинства. Судовий розгляд 

конкретної справи, як і саме судове рішення, має ґрунтуватись на усіх 

конституційних принципах здійснення судочинства в Україні, а особливо – 

принципах незалежності, верховенства права, змагальності сторін та рівності 

усіх учасників судового процесу. 

Закріплення на рівні Основного Закону України конституційних 

принципів здійснення судочинства є важливою гарантією забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина, однак не означає їх автоматичної реалізації. 

Конституційні принципи здійснення судочинства, визначені у статті 129 

Конституції України, будучи основою функціонування судових органів у 

правовій державі та громадянському суспільстві, набувають надзвичайно 

великого значення, що обумовлюється необхідністю ефективного та 

результативного забезпечення, захисту та охорони прав і свобод людини і 

громадянина. 

Оптимальність механізму забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, гарантії реалізації прав і свобод знаходяться у прямій 

залежності насамперед від дотримання конституційного принципу 

верховенства права, який є одночасно і принципом здійснення судочинства в 

Україні, та структурно включає, зокрема, свободу, рівність, справедливість і 

правову визначеність. 

Зазначимо, що інші конституційні принципи здійснення судочинства в 

Україні, передбачені статтею 129 Конституцією України, також посідають 

важливе місце у механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Зокрема, принцип рівності усіх учасників судового процесу перед 

законом і судом, закріплений пунктом 1 частини 2 статті 129 Конституції 

України, становить загальновизнану засаду, що дозволяє учаснику судочинства 

реалізовувати свої процесуальні права. 
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О. П. Васильченко конституційно-правовий механізм забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина взагалі розглядає крізь призму принципу рівності 

прав і свобод, визначаючи його як цілісну систему правових форм, заходів і 

засобів, взаємодія яких спрямована на реалізацію рівності прав і свобод людини 

та громадянина, убезпечення від посягань на права і свободи та на 

попередження порушень принципу рівності таких прав і свобод або поновлення 

оскаржуваних чи порушених прав і свобод в аспекті забезпечення рівноправ’я 

в Україні [16, с. 27]. 

Конституційний принцип забезпечення доведеності вини є 

фундаментальним для механізму забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина у кримінально-правових відносинах і відносинах, пов’язаних з 

вчиненням інших правопорушень. Гарантування презумпції невинуватості 

особи у вчиненні правопорушення, що випливає з даного конституційного 

принципу здійснення судочинства, є істотною характеристикою правової 

держави, надаючи можливість захисту та попередження свавілля і заздалегідь 

необґрунтованого обвинувачення у вчиненні правопорушення. 

Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист, який 

передбачений пунктом 5 частини 2 статті 129 Конституції України, займає 

ключове місце серед гарантій особистості в кримінальному судочинстві та 

правосудді. Він виступає юридичною передумовою реалізації як прав і 

інтересів особи, так і завдання правосуддя, оскільки застосування юридичних 

засобів протистояння обвинуваченням слугує встановленню істини у справі. 

Розумні строки розгляду справи судом, необхідність дотримання яких 

закріплено у пункті 7 частини 2 статті 129 Конституції України, у механізмі 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина фіксують ймовірну 

тривалість судочинства у різних категоріях судових справ. 

Принцип забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у 

визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення 

надає змогу особі оскаржити незаконне чи необґрунтоване судове рішення у 

судах апеляційної та касаційної інстанції. Значення даного конституційного 
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принципу здійснення судочинства у механізмі забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина полягає у необхідності повноцінного досягнення 

верховенства права та його конкретного застосування у судовій справі, що вже 

розглядалася судом, але його рішення невірне. 

Принципи обов’язковості судового рішення і виконання судових рішень 

набувають основоположного значення у зв’язку з тим, що обов’язковість 

судового рішення є передумовою його здійсненності [81, с. 916]. 

Зазначимо, що взаємозв’язок окремих конституційних принципів 

здійснення судочинства проявляється при забезпеченні права кожного на 

справедливий суд, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод людини 1950 року. Пунктом 1 статті 6 Конвенції 

визначено, що кожен при вирішенні справи щодо його цивільних прав та 

обов’язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального 

обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий 

розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом [50]. 

Право на справедливий суд є суб’єктивним правом особи, яке 

забезпечує реалізацію інших прав особи в разі їх невизнання, оспорювання 

або порушення іншими суб’єктами правовідносин, у тому числі державою 

в особі її органів та посадових осіб. Право на справедливий суд належить до 

процесуальних правових гарантій, закріплених на національному рівні, в 

забезпеченні яких держава відіграє помітну роль. Остання повинна полягати 

як у вчиненні активних дій, спрямованих на створення конкретних 

механізмів забезпечення цього права, так і в утриманні від учинення дій, 

що можуть створювати фактичні правові перешкоди у його реалізації  [141, 

с. 15]. 

О. Б. Прокопенко розглядає поняття «справедливий суд» в єдності двох 

аспектів: матеріальної (змістовної) справедливості, яка міститься у змісті 

судового рішення та процесуальної (процедурної) справедливості, яка 

передбачає розгляд справи відповідно до визначених законом судових 
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процедур [141, с. 15]. 

Право на справедливий суд, на думку вченого, у контексті норм 

Конвенції із захисту прав людини і основоположних свобод 1950 року [50] 

складається з інституціональних, органічних, процесуальних та спеціальних 

елементів. Інституціональні елементи включають вимоги щодо суду як 

установи (незалежний, неупереджений, створений на підставі закону), 

органічний елемент – це доступ до суду, процесуальні елементи 

характеризують вимоги щодо процедури судового розгляду (публічність, 

забезпечення наданих процесуальним законом прав осіб-учасників судового 

розгляду, рівність сторін у процесі й змагальність, розумний строк розгляду 

справи, виконання остаточного судового рішення), а спеціальні елементи 

втілюються у гарантіях прав осіб у кримінальному провадженні (презумпцію 

невинуватості, достатність часу і можливостей для ознайомлення із висунутим 

обвинуваченням, право на захист, правовий захист свідків, надання 

обвинуваченому перекладача) [141, с. 16]. 

На основі дослідження права на справедливий суд О. Б. Прокопенко 

запропонував визначення системи організаційно-правових гарантій права на 

справедливий суд, які поділяються на інституціональні (незалежність та 

неупередженість суду, утворення суду на підставі закону, компетентність 

суддів) та процесуальні (розумний строк розгляду справи, наявність системи 

альтернативних (позасудових) інститутів вирішення правових спорів, 

виконання судових рішень) [141, с. 7]. 

Таким чином, можливо зробити висновок, що механізм забезпечення прав 

і свобод людини та громадянина є широким поняттям і включає в себе поняття 

«реалізація прав і свобод людини та громадянина», «охорона прав і свобод 

людини та громадянина», «захист прав і свобод людини та громадянина». 

Ключове місце в механізмі забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина в Україні належить органам судової влади України 

(Конституційному Суду України та судам загальної юрисдикції), які 

гарантують верховенство Основного Закону та верховенство права на всій 
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території нашої держави. 

Функція забезпечення, охорони та захисту прав людини і громадянина 

Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції, які 

розглядають цивільні, кримінальні, господарські, адміністративні справи, а також 

справи про адміністративні правопорушення, є основною і беззаперечною. 

Важливим вбачається функціонування високоефективної судової влади. 

Судові процедури забезпечення основних прав і свобод, які часто збігаються 

з конституційними принципами здійснення судочинства, є найбільш 

ефективними. Вони загалом дають змогу забезпечити пряму дію 

конституційних норм, а також безпосередньо захистити основні права і свободи 

людини і громадянина. 

Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції успішно 

виконують своє призначення – гарантування верховенства Основного Закону 

держави та верховенства права на всій території України. 

Чинні конституційні принципи здійснення судочинства в Україні слід 

віднести до загальних (універсальних) гарантій забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина. 

Дотримання конституційних принципів здійснення судочинства 

однозначно сприяє зміцненню конституційної законності та спрямовано на 

формування правових засобів, що забезпечують розвиток і захист 

конституційних цінностей, гарантують забезпечення і захист права і свободи 

людини і громадянина. 

Оптимальність механізму забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, гарантії реалізації прав і свобод знаходяться у прямій залежності 

насамперед від дотримання конституційного принципу верховенства права, 

який є одночасно і принципом здійснення судочинства в Україні, та структурно 

включає, зокрема, свободу, рівність, справедливість і правову визначеність. 

Інші конституційні принципи здійснення судочинства в Україні 

(принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

принцип забезпечення доведеності вини; принцип забезпечення 
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обвинуваченому права на захист, принцип забезпечення права на 

апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на 

касаційне оскарження судового рішення тощо), передбачені статтею 129 

Конституцією України, також посідають важливе місце у механізмі 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

На нашу думку, судовий захист прав і свобод людини і громадянина в 

Україні потребує подальшого вдосконалення, що можливо досягти, зокрема, 

і за рахунок якісного вдосконалення конституційних принципів здійснення 

судочинства. 
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2.2. Реалізація конституційних принципів здійснення  

судочинства в актах Конституційного Суду України 

 

Функції гаранта верховенства Конституції та верховенства права 

зумовлює виняткову роль і місце Конституційного Суду України та судів 

загальної юрисдикції в національному (державному) механізмі забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина. 

Як було зазначено раніше, одним із основних завдань держави є 

забезпечення функціонування ефективного механізму захисту прав і свобод 

людини і громадянина, важливим елементом якого є Конституційний Суд 

України. 

О. В. Марцеляк слушно зазначає, що вітчизняний орган конституційної 

юрисдикції має виступати важливою інституцією у сфері державотворчих 

процесів в Україні [95, с. 120, 121]. 

Надзвичайно вагому роль щодо забезпечення основних прав і свобод 

відіграє діяльність Конституційного Суду України. У своєму рішенні від 

30 травня 2001 року Конституційний Суд України, характеризуючи 

конституційний принцип відповідальності держави перед людиною, який 

проявляється передусім у конституційному визначенні обов’язків держави 

(статті 3, 16, 22), зазначив, що така відповідальність не зводиться лише до 

політичної чи моральної відповідальності публічної влади перед суспільством, 

а має певні ознаки юридичної відповідальності як застосування заходів 

публічно-правового (у цьому випадку – конституційно-правового або 

міжнародно-правового) характеру до держави та її органів за невиконання чи 

неналежне виконання своїх обов’язків [11, с. 105]. 

За загальним правилом при вирішенні справ рішення Конституційного 

Суду України мають преюдиційне значення і можуть бути покладені в основу 

для перегляду попередніх рішень адміністративних органів, а також рішень 

судів загальної юрисдикції. 
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Основним нормативно-правовим актом – Законом України, що 

встановлює порядок організації і функціонування Конституційного Суду 

України, а також процедуру розгляду ним справ, є Закон України від 13 липня 

2017 року «Про Конституційний Суд України» [134]. 

Згідно з нормами Конституції України та Закону України «Про 

Конституційний Суд України» Конституційний Суд України є органом 

конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, 

вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у 

передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне 

тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до 

Конституції України [80; 134]. 

30 вересня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року 

№ 1401-VIII. Згідно з цим Законом суттєво змінюються повноваження 

Конституційного Суду України, зокрема, в Україні запроваджується інститут 

конституційної скарги. Конституцію України доповнено статтею 151
1
, згідно з 

якою Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність 

Конституції України (конституційність) закону України за конституційною 

скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні 

в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна 

скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного 

захисту вичерпано. Крім того, статтю 55 Конституції України доповнено новою 

частиною, відповідно до якої кожному гарантується право звернутись із 

конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, 

установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом (частина 

четверта статті 55). Розгляд конституційних скарг у Конституційному Суді 

України розпочнеться після внесення Верховною Радою України змін до 

Закону України «Про Конституційний Суд України», якими будуть визначені 

вимоги до конституційної скарги та процедура її розгляду [75]. 
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Н. Мішина звертає увагу, що термін «конституційна скарга» розуміється 

вченими по-різному. Зокрема, при визначенні «конституційної скарги» 

науковці майже одностайно виділяють такі її ознаки, як: 

 подання фізичною особою (особисто або через представника); 

 приводом для подання конституційної скарги можуть бути акти або дії 

(бездіяльність) органів публічної влади або їх посадових осіб [104, с. 258–266]. 

Науковцями неодноразово зазначалося, що внаслідок введення 

інституту конституційної скарги значно розширяться можливості громадян 

та інших суб’єктів у сфері захисту власних прав від незаконних зазіхань або 

утисків. За допомогою Конституційного Суду України стане можливим 

повною мірою забезпечити принцип верховенства права у сфері прав і свобод 

людини [122, с. 93]. 

Отже, сьогодні можна говорити про новий етап розвитку конституційного 

правосуддя, пов’язаний з удосконаленням механізму забезпечення захисту прав 

і свобод людини Конституційним Судом України. 

Також необхідно зазначити, що Законом України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року № 1401-VIII, 

який набрав чинності 30 вересня 2016 року, до Конституції України були 

внесені зміни, зокрема до її статей 147, 150, згідно з якими до повноважень 

Конституційного Суду України не належить офіційне тлумачення законів 

України. 

У цьому зв’язку, враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 

Конституції України, Конституційний Суд України ухвалив припинити 

конституційне провадження у справі за конституційним зверненням 

Калініна В. Ю. щодо офіційного тлумачення положення пункту 2 частини 

першої статті 445 Кримінального процесуального кодексу України у 

взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 58 Конституції України, 

частини першої статті 5 цього кодексу у зв’язку з тим, що відповідно до статті 
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150 Конституції України офіційне тлумачення законів України не належить до 

повноважень Конституційного Суду України [207]. 

Акти, що приймаються Конституційним Судом України, визначені 

статтями 83–96 Закону України «Про Конституційний Суд України». Зокрема, 

Суд ухвалює рішення, надає висновки, постановляє ухвали, видає 

забезпечувальні накази. Акти з питань, не пов’язаних із конституційним 

провадженням, Суд ухвалює у формі постанови [134]. 

Згідно з частиною 2 статті 147 Конституції України в редакції Закону 

№ 1401-VIII від 2 червня 2016 року діяльність Конституційного Суду 

України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, 

колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним 

рішень i висновків [80]. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» від 13 липня 2017 року «Засади діяльності Суду» Конституційний 

Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності, 

колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, 

обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків [134]. 

Розглянемо правові позиції Конституційного Суду України стосовно 

конституційних принципів здійснення судочинства в Україні. 

Рішенням Конституційного Суду України від 25 квітня 2012 року № 11-

рп/2012 у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова 

Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини 

першої статті 106, частини першої статті 111-13 Господарського 

процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 

частини третьої статті 129 Конституції України підтверджено, що судочинство 

в Україні ґрунтується на основних засадах, визначених частиною третьою 

статті 129 Конституції України, зокрема рівності усіх учасників судового 

процесу перед законом і судом; змагальності сторін та свободи в наданні ними 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; забезпеченні 
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апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, 

встановлених законом (пункти 2, 4, 8) [163]. 

У своїй окремій думці стосовно Рішення Конституційного Суду України 

у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо 

офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий 

орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції 

України, суддя Конституційного Суду України М. А. Маркуш зазначає, що 

частина третя статті 129 Конституції України закріпила основні засади 

судочинства. Водночас відповідно до частини четвертої статті 129 Конституції 

України закон може визначати також інші засади судочинства в судах окремих 

судових юрисдикцій. У конституційно-правовому аспекті це означає, що 

засадами судочинства є основні конституційні засади, а також засади, 

передбачені законом. Однак слід підкреслити, що у Конституції України 

містяться (поряд з окремо визначеними) правові положення, які за своїми 

ознаками та регулятивним значенням також можна назвати засадами 

судочинства і які забезпечують права та свободи людини. До них можна 

віднести, зокрема, доступність і гарантованість судового захисту і свобод 

людини і громадянина (стаття 55) тощо. Тобто, можна виділити конституційні 

засади судочинства (визначені статтею 129 та іншими статтями Конституції 

України) і засади судочинства, передбачені законами України. Відповідно до 

частини другої статті 8 Основного Закону України Конституція України має 

найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються 

на основі Конституції України і мають відповідати їй. Це, зокрема, означає, що 

усі акти державних органів, навіть якщо вони безпосередньо не засновані на 

конституційних нормах, не повинні суперечити їм, інакше вони будуть 

неконституційними [223, с. 212]. Виходячи з цього, засади судочинства, 

передбачені законами України, мають відповідати основним засадам 

судочинства, визначеним як такі Конституцією України, тобто говорити про їх 

самостійність не можна [114]. 
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Незалежність судів і суддів. Рішенням Конституційного Суду України 

у справі № 19-рп/2004 про незалежність суддів як складову їхнього статусу від 

1 грудня 2004 року встановлено розуміння змісту принципу, передбаченого 

частиною 1 статті 126 Конституції України – «незалежність і недоторканність 

суддів гарантуються Конституцією і законами України». У пункті 4.1 

мотивувальної частини Рішення Конституційний Суд України зазначив, що 

незалежність суддів є невід’ємною складовою їхнього статусу, конституційним 

принципом організації та функціонування судів і професійної діяльності суддів; 

незалежність суддів полягає передусім у їхній самостійності, непов’язаності 

при здійсненні правосуддя будь-якими обставинами та іншою, крім закону, 

волею [152]. 

Незалежність як складова конституційного статусу суддів гарантується 

Конституцією України і забезпечується, зокрема, особливим порядком їх 

обрання або призначення на посаду та звільнення з посади, забороною 

впливу на них у будь-який спосіб, захистом професійних інтересів суддів, 

підкоренням судді лише закону при здійсненні правосуддя, державним 

фінансуванням та належними умовами для функціонування судів і діяльності 

суддів шляхом визначення у Державному бюджеті України окремо видатків 

на утримання судів, притягненням винних осіб до юридичної 

відповідальності за неповагу до суду і судді, здійсненням суддівського 

самоврядування (пункт 27 частини першої статті 85, частини друга, четверта, 

п’ята статті 126, частини третя, четверта, шоста статті 127, стаття 128, 

частини перша, п’ята статті 129, стаття 130, пункт 1 частини першої статті 

131 Основного Закону України). Професійні судді не можуть належати до 

політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній 

діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані 

посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та 

творчої (частина друга статті 127 Конституції України). Конституційний 

принцип незалежності суддів забезпечує важливу роль судової влади в 

механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина та є запорукою 
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реалізації права на судовий захист, передбаченого частиною першою статті 

55 Основного Закону України; положення Конституції України стосовно 

незалежності суддів, яка є невід’ємним елементом статусу суддів та їх 

професійної діяльності, пов’язані з принципом поділу державної влади та 

обумовлені необхідністю забезпечувати основи конституційного ладу й 

права людини, гарантувати самостійність і незалежність судової влади; 

гарантії незалежності суддів як необхідні умови здійснення правосуддя 

неупередженим, безстороннім і справедливим судом встановлені у базових 

законах з питань судоустрою, судочинства, статусу суддів, мають 

конституційний зміст і разом із визначеними Основним Законом України 

становлять єдину систему гарантій незалежності суддів та повинні бути 

реально забезпечені; конституційний статус судді дає підстави ставити до 

судді високі вимоги і зберігати довіру до його компетентності та 

неупередженості, передбачає надання йому в майбутньому статусу судді у 

відставці, що також є гарантією належного здійснення правосуддя (рішення 

від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і 

гарантій, від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 у справі про незалежність 

суддів як складову їхнього статусу, від 11 жовтня 2005 року № 8 -рп/2005 

у справі про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання,  від 

22 травня 2008 року № 10-рп/2008 у справі щодо предмета та змісту закону 

про Державний бюджет України, від 3 червня 2013 року № 3-рп/2013 у справі 

щодо змін умов виплати пенсій і щомісячного довічного грошового 

утримання суддів у відставці) [173]. 

Законність і верховенство права. Відповідно до правової позиції, 

викладеної Конституційним Судом України у Рішенні від 2 листопада 

2004 року № 15-рп/2004 (справа про призначення судом більш м’якого 

покарання)‚ одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується 

лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні 

регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані 

суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. 



110 

Усі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології 

справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в 

Конституції України. Таке розуміння права не дає підстав для його 

ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі 

обмежувати свободу та рівність особи. Справедливість – одна з основних засад 

права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, 

одним із загальнолюдських вимірів права [158]. 

Саме принцип верховенства права, на думку В. М. Кампа, повинен був 

стати методологічною основою Рішення Конституційного Суду України у 

справі за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія 

Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 

пункту 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» щодо 

порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги», а 

Конституційний Суд України мав дослідити в достатньому обсязі деякі 

загальні принципи права, які є складовими верховенства права, зокрема, 

пропорційність (справедливість), гуманізм тощо. Адже такі принципи є у цій 

справі важливими гарантами захисту прав і свобод громадян. У 

конституційній юстиції України загальновизнаним є принцип, відповідно до 

якого перевірка Конституційним Судом України нормативно-правового акта 

на конституційність проводиться трьома способами: перший полягає у 

перевірці процедури розгляду, ухвалення та оприлюднення закону або 

іншого правового акта на відповідність положенням Основного Закону 

України (стаття 152 Конституції України); другий – це з’ясування 

відповідності тексту нормативно-правового акта положенням Конституції 

України (нормоконтроль – статті 71, 75 Закону); третій – найскладніший та 

найважливіший, оскільки полягає у перевірці того, наскільки оспорювані 

суб’єктом права на конституційне подання або конституційне звернення 

положення нормативно-правового акта відповідають ідеологічним засадам 

Конституції України – принципам правової держави та верховенства права 
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(статті 1, 8 Основного Закону України). У практиці Конституційного Суду 

України є непоодинокі випадки, коли орган конституційної юрисдикції 

приймав рішення на підставі принципів правової держави та верховенства 

права (Рішення Конституційного  Суду України від 22 вересня 2005  року 

№ 5-рп/2005, від 22 грудня 2010 року № 23-рп/2010, від 11 березня 2011 року 

№ 2-рп/2011). Отже, Конституційний Суд України міг, розглядаючи справу 

за конституційним зверненням Костенка Ю. І., вдатися до конституційного 

контролю з позицій правової держави та верховенства права [112]. 

У Рішенні Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року у справі 

№ 1-12/2003 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 

Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом 

окремих постанов слідчого і прокурора) суд зауважив: «Правосуддя за своєю 

суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам 

справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах. Загальною 

декларацією прав людини 1948 року передбачено, що кожна людина має право 

на ефективне поновлення в правах компетентними національними судами у 

випадках порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом 

(стаття 8). Право на ефективний засіб захисту закріплено також у 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (стаття 2) і в 

Конвенції про захист прав людини та основних свобод (стаття 13)» [176]. 

За змістом правової позиції Конституційного Суду України, викладеної у 

Рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у справі про призначення 

судом більш м’якого покарання, «верховенство права вимагає від держави його 

втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність...» (абзац другий 

підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини). Неможливість поновлення, 

зокрема, у виборчих правах через швидкоплинний виборчий процес без заходів 

забезпечення позову втрачає будь-який сенс звернення до суду з цих питань. 
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Тому принцип верховенства права вимагає від держави його втілення у 

правотворчу та правозастосовну діяльність [158]. 

За змістом правової позиції Конституційного Суду України, що міститься 

в абзаці другому підпункту 5.4 мотивувальної частини Рішення 

Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, 

елементами верховенства права є принципи рівності та справедливості, 

правової визначеності, ясності та недвозначності правової норми, оскільки 

інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає 

необмеженості трактування у правозастосовній практиці та неминуче 

призводить до сваволі [159]. 

Принцип правової визначеності означає, що «обмеження основних прав 

людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише 

за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, 

встановлюваних такими обмеженнями» (абзац другий підпункту 4.1 

мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 грудня 

2010 року № 23-рп/2010 [160]). 

На значення дотримання принципу верховенства права у процесі 

здійснення правосуддя при вирішенні кожної конкретної справи, стороною якої 

є людина, що становить основну ідею правової системи, вказує суддя 

Конституційного Суду України С. В. Шевчук в окремій думці від 27 січня 

2016 року стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за 

зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Зокрема, суддя слушно 

стверджує, що принцип верховенства права є ілюзорним у тій країні, де 

держава не забезпечує повною мірою право на доступ до суду, в якому людина 

захищатиме свої права, де відсутні гарантії права на справедливий суд, 

починаючи від права на доступ до суду, його незалежності, неупередженості, 

справедливості, належної обґрунтованості його рішень, а також належного їх 

виконання [116]. 
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На думку М. М. Гультая, в Законопроекті містяться неузгодженості, 

які суперечать принципу верховенства Конституції України. У пропонованій 

Законопроектом редакції статті 129 Конституції України вилучено таку 

засаду судочинства, як законність, та додано положення, за яким суддя, 

здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. 

Однак верховенство права є досить розлогим правовим принципом 

(охоплює також і законність), який чітко не визначений ні в Конституції 

України чи законах України, ні в пропонованих Законопроектом змінах до 

Основного Закону України. Вилучення з тексту Основного Закону України 

такої засади судочинства, як законність, є безпідставним, оскільки це може 

призвести у цілому до обмеження прав і свобод людини і громадянина та їх 

судового захисту, ефективності здійснення правосуддя, що суперечитиме 

принципам верховенства права та верховенства Конституції України. 

Неузгодженість окремих положень Законопроекту, якими пропонується 

внести зміни до деяких статей Конституції України та доповнити її новими 

статтями, підриває принцип верховенства Конституції України і, як 

зазначалося, суперечить принципам верховенства права та правової 

визначеності [110]. 

Відповідно до правових позицій Конституційного Суду України 

верховенство права, будучи одним із основних принципів демократичного 

суспільства, передбачає судовий контроль над втручанням у право кожної 

людини на свободу; конституційне право людини на судовий захист є 

гарантією усіх прав і свобод людини і громадянина (абзац дев’ятий пункту 9 

мотивувальної частини Рішення від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003, абзац 

чотирнадцятий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 

2 листопада 2004 року № 15-рп/2004) [153]. 

Рішення Конституційного Суду України від 26 травня 2015 року № 5-

рп/2015 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення 

частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення визначає, що згідно з Кодексом ніхто не може бути 

підданий заходу впливу у зв’язку з адміністративним правопорушенням 

інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом, а провадження 

у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі й віднесених до 

компетенції органів внутрішніх справ, здійснюється на основі додержання 

принципу законності (частини перша, друга статті 7); завданнями 

провадження у справах про адміністративні правопорушення є, зокрема, 

своєчасне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення 

її в точній відповідності з законом (стаття 245) [166]. 

Складовими принципу верховенства права є, зокрема, правова 

передбачуваність та правова визначеність, які необхідні для того, щоб учасники 

відповідних правовідносин мали можливість завбачати наслідки своїх дій і бути 

впевненими у своїх законних очікуваннях, що набуте ними на підставі чинного 

законодавства право, його зміст та обсяг буде ними реалізовано (абзац третій 

пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 

11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005) [155]. 

У Рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 Конституційний Суд 

України визначив, що верховенство права – це панування права в суспільстві. 

Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та 

правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути 

проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності 

тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується 

лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні 

регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані 

суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем 

суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає 

ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення 

в Конституції України [158]. 

Конституційні принципи правової держави і верховенства права, 

визнання найвищої юридичної сили Основного Закону України, норми якого є 
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нормами прямої дії, передбачають, що діяльність судових органів здійснюється 

відповідно до основних засад судочинства (статті 1, 8, 129 Конституції 

України), зокрема законності [113]. 

У Рішенні Конституційного Суду України від 8 грудня 2011 року № 16-

рп/2011 у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою 

відповідальністю «Пріма-Сервіс» ЛТД щодо офіційного тлумачення положення 

пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України та за конституційним 

поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) окремих положень частини шостої статті 12, 

частини першої статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України, 

частини другої статті 197 Цивільного процесуального кодексу України, а також 

частини восьмої статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України 

(справа про фіксування судового процесу технічними засобами) на основі 

системного аналізу оспорюваних положень кодексів Конституційний Суд 

України дійшов висновку, що вони ґрунтуються на принципі верховенства 

права, зокрема на таких його складових, як ефективність мети і засобів 

правового регулювання, розумність та логічність закону [170]. 

На думку судді Конституційного Суду України В. М. Кампа, принцип 

верховенства права повинен бути основним інструментом формування 

правових позицій єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні у 

будь-якій справі, оскільки його завданням, на відміну від судів загальної 

юрисдикції, є не вирішення правових казусів, а забезпечення верховенства 

Конституції України, яке ґрунтується насамперед на реалізації зазначеного 

принципу як у справах про перевірку конституційності певних правових 

актів, так і у справах про офіційне тлумачення конституційних і 

законодавчих положень. Саме вказаний принцип дає змогу Конституційному 

Суду України найбільш повно, всебічно та ефективно реалізовувати 

головний обов’язок демократичної, соціальної, правової держави, а отже, 

і Суду – утверджувати та забезпечувати права і свободи людини, а також, 

як уже зазначалося, виконувати завдання конституційного судочинства – 
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гарантувати верховенство Конституції України на всій території держави. 

Застосування принципу верховенства права прямо залежить від вивчення 

теорії та практики реалізації цього принципу. Незастосування принципу 

верховенства права Конституційним Судом України у справі, яка цього 

потребує, на погляд В. М. Кампа, призводить до звуження правозахисної 

функції його рішень: у такому разі єдиний орган конституційної юрисдикції 

в Україні фактично не торкається сутнісних проблем, які можуть бути 

вирішені лише шляхом застосування цього принципу. У справі за 

конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю 

«Амальгама Люкс» щодо офіційного тлумачення положення частини 

четвертої статті 21 Закону України «Про прокуратуру» Конституційний Суд 

України мав би насамперед розглядати процесуальне право прокурора на 

звернення до суду загальної юрисдикції крізь призму складових принципу 

верховенства права, у тому числі загальних принципів права: незалежності та 

неупередженості суду, законності, справедливості, домірності, правової 

визначеності тощо, та права кожного на доступ до правосуддя  [111]. 

Конституційний Суд України в Рішенні від 29 червня 2010 року № 17-

рп/2010 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону 

України «Про міліцію» зазначив, що «одним із елементів верховенства права є 

принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження 

основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці 

допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування 

правових норм, встановлених такими обмеженнями» (абзац третій 

підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини) [169]. 

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 23 червня 

2009 року № 15-рп/2009 у справі за конституційним поданням Президента 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

підпунктів 3.5, 3.6 пункту 3 статті 3 «Прикінцеві положення» Закону України 
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«Про Митний тариф України», абзацу восьмого частини другої статті 9 

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (справа про тимчасову 

надбавку до діючих ставок ввізного мита) розумність поряд із засадами 

свободи, справедливості, добросовісності, рівності, розмірності 

(пропорційності) при обмеженні суб’єктивних прав, правової визначеності, 

цілеспрямованості тощо є необхідним компонентом принципу верховенства 

права [162]. 

Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. 

Рішенням Конституційного Суду України від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2012 

у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія 

Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої 

статті 106, частини першої статті 111-13 Господарського процесуального 

кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої 

статті 129 Конституції України наголошено, що засада рівності усіх учасників 

судового процесу перед законом і судом забезпечує гарантії доступності 

правосуддя та реалізації права на судовий захист, закріпленого в частині 

першій статті 55 Конституції України. Ця засада є похідною від загального 

принципу рівності громадян перед законом, визначеного частиною першою 

статті 24 Основного Закону України, і стосується, зокрема, сфери судочинства. 

Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом передбачає 

єдиний правовий режим, який забезпечує реалізацію їхніх процесуальних прав. 

Ухвали місцевого господарського суду, постанови апеляційної інстанції про 

відмову у змінах способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови 

впливають на виконання судових рішень та забезпечення відновлення 

захищених судом прав і свобод людини і громадянина. Відповідно до 

конституційної вимоги рівності перед законом і судом сторони повинні мати 

рівні процесуальні можливості відновлення вказаних прав і свобод, зокрема 

шляхом оскарження в апеляційному порядку ухвал суду першої інстанції та у 

касаційному порядку постанов апеляційної інстанції як про зміни способу та 



118 

порядку виконання рішення, ухвали, постанови, так і про відмову у цих 

змінах [163]. 

За змістом Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 

2004 року № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного 

Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення 

судом більш м’якого покарання) принцип рівності всіх учасників судового 

процесу перед законом і судом реалізується під час цивільного, господарського, 

кримінального провадження у справах, забезпечує здійснення правосуддя і 

означає, що при розгляді справ у суді до всіх учасників судового процесу 

застосовуються однаково норми відповідного процесуального закону, в тому 

числі і кримінально-процесуального. Ніхто не може бути наділений 

додатковими правами або звільнений від будь-яких обов’язків, тобто не може 

мати привілеїв чи обмежень за ознаками, передбаченими частиною другою 

статті 24 Конституції України [158]. 

Забезпечення доведеності вини. Аналіз даного конституційного 

принципу здійснення судочинства проведено Конституційним Судом України у 

своєму Рішенні у справі № 3-рп/2003 за конституційним поданням Верховного 

Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень частини 3 статті 120, частини 6 статті 234, частини 3 статті 236 КПК 

України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) 

від 30 січня 2003 року. Зокрема, притягнення як обвинуваченого не є 

остаточним висновком слідчого про винуватість обвинуваченого – 

остаточний обвинувальний висновок він робить після закінчення досудового 

слідства. Переконання слідчого і прокурора у вчиненні особою злочину не 

означає доведення її винуватості, яка відповідно до конституційно 

закріпленого принципу презумпції невинуватості особи може бути 

встановлена лише обвинувальним вироком суду (стаття 62 Конституції 

України). Крім цього, Суд звертає увагу, що зібрані досудовим слідством 

докази винуватості особи перевіряються і оцінюються судом під час розгляду 
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справи по суті, за результатами яких суд постановляє виправдувальний або 

обвинувальний вирок, визнаючи особу відповідно невинуватою або 

винуватою у вчиненні злочину. Перевірка судом на стадії досудового 

слідства постанови про притягнення як обвинуваченого, враховуючи її зміст, 

фактично означатиме перевірку достатності зібраних у справі доказів ще до 

закінчення досудового слідства та передрішення питання стосовно 

винуватості особи у вчиненні злочину ще до розгляду кримінальної справи 

по суті. Однак відповідно до конституційного принципу презумпції 

невинуватості особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її 

вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 

вироком суду (стаття 62 Конституції України) [176]. 

Забезпечення обвинуваченому права на захист. Найбільш характерною 

правовою позицією, що містить тлумачення даного конституційного принципу 

здійснення судочинства, є Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 

2000 року у справі за конституційним зверненням громадянина Г. І. Солдатова 

щодо офіційного тлумачення положення статті 59 Конституції та низки інших 

норм, в якому суд роз’яснив, що забезпечення права на захист від 

обвинувачення треба розуміти як одну з конституційних гарантій, що надає 

підозрюваному, обвинуваченому й підсудному можливість реалізувати своє 

право вільно вибирати захисником у кримінальному судочинстві адвоката, 

тобто особу, яка має право займатися адвокатською діяльністю. У такий спосіб 

держава бере на себе обов’язок забезпечити реальну можливість надання 

особам кваліфікованого захисту від обвинувачення, якщо цього вимагають 

інтереси правосуддя [175]. 

Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними 

засобами. Ухвалою від 27 січня 2016 року Конституційний Суд України 

ухвалив провести розгляд справи на пленарному засіданні Конституційного 

Суду України за Поданням у формі письмового слухання. При цьому він ніяк 

не обґрунтував свою позицію, знехтувавши низкою вимог законодавства та 

об’єктивними обставинами. Стаття 4 Закону України «Про Конституційний Суд 
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України» встановлює основоположний принцип його діяльності – гласність. Це, 

окрім іншого, та у взаємозв’язку з принципами верховенства права, повного і 

всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень означає 

відкритий, усний розгляд із залученням усіх необхідних засобів для прийняття 

найбільш наближеного до істини рішення у кожній конкретній справі та з 

метою уникнення звинувачень в упередженості та недопущенні помилок при 

реалізації Конституційним Судом України його повноважень. Єдиний виняток 

із цього правила – можливість розголошення в ході розгляду державної або 

іншої таємниці, що накладає відповідні обмеження [115]. 

Забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених 

законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення. В окремій 

думці від 22 березня 2010 року щодо Рішення Конституційного Суду України у 

справі № 1-1/2010 суддя Конституційного Суду України Маркуш М. А. 

зауважує, що забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 

суду є одними з основних засад судочинства. За своєю правовою природою 

конституційні засади забезпечення апеляційного та касаційного оскарження 

рішення суду – це процесуальні засади, які є вимогами до діяльності суду 

(судочинства) та безпосередньо зв’язані з метою судочинства, реалізація яких 

забезпечує гарантії їх досягнення. Вказані засади забезпечують гарантії 

апеляційного та касаційного оскарження та процесуальну діяльність на 

відповідних стадіях перегляду рішень судів загальної юрисдикції, однак не 

визначають суб’єктів такого перегляду. У змісті зазначених положень 

закладено перелік форм оскарження рішень судів України. У механізмі 

реалізації конституційних засад судочинства з точки зору правової 

визначеності мають значення межі конкретизації цих засад у процесуальному 

законодавстві, а також формування специфічних засад судочинства в окремих 

судових юрисдикціях, що є предметом правового регулювання відповідного 

процесуального законодавства [114]. 

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 

2007 року у справі № 11-рп/2007 можливість оскарження судових рішень у 
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судах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою права особи на судовий 

захист; перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку 

гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів 

людини і громадянина [154]. 

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України положення 

Основного Закону України щодо забезпечення апеляційного оскарження 

рішення суду, крім випадків, визначених законом, варто розуміти таким чином, 

що у цивільному процесі апеляційному оскарженню підлягають ухвали за 

винятком випадків, коли таке оскарження заборонено законом (абзац 7 

підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 27 січня 2010 року 

№ 3-рп/2010 [167], абзац 4 підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини 

Рішення від 28 квітня 2010 року № 12-рп/2010 [168], абзац 4 підпункту 2.1 

пункту 2 мотивувальної частини Рішення від 8 липня 2010 року № 18-рп/2010 

[172]); у цьому контексті перелік ухвал суду першої інстанції, що можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду, наведений у 

статті 293 Кодексу, не є вичерпним (абзац 1 підпункту 3.2 пункту 3 

мотивувальної частини Рішення від 27 січня 2010 року № 3-рп/2010) [167]. 

У Рішенні Конституційного Суду України від 22 квітня 2014 року № 4-

рп/2014 у справі за конституційним зверненням громадянина Рейніша Леоніда 

Валерійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 10 частини 1 

статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з 

положеннями пункту 8 частини 3 статті 129 Конституції України, частини 2 

статті 293 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що 

можливість апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції про відмову 

у внесенні виправлень у рішення в такому самому порядку, як і ухвал щодо 

внесення виправлень у рішення, узгоджується зі справедливістю як складовою 

принципу верховенства права та визначеними в частині 3 статті 129 

Конституції України основними засадами судочинства, зокрема рівністю усіх 

учасників судового процесу перед законом і судом, забезпеченням 
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апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, 

встановлених законом [161]. 

За змістом правової позиції Конституційного Суду України, що міститься  

у Рішенні від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015, обмеження доступу до 

апеляційної чи касаційної інстанцій можливе лише у виняткових випадках з 

обов’язковим дотриманням конституційних норм і принципів, зокрема, 

принципу верховенства права (такої його складової, як пропорційність); таке 

обмеження не може бути свавільним та несправедливим, воно повинно: мати 

легітимну мету; бути обумовленим суспільною необхідністю досягнення цієї 

мети, пропорційним та обґрунтованим [171]. 

Як вже зазначалося, право на оскарження судових рішень у судах 

апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи 

на судовий захист. Воно гарантується закріпленими Конституцією України 

основними засадами судочинства, які є обов’язковими для всіх форм 

судочинства та судових інстанцій, зокрема забезпеченням апеляційного та 

касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. 

Конституційний принцип забезпечення апеляційного та касаційного 

оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, гарантує право 

звернення до суду зі скаргою в апеляційному чи в касаційному порядку, яке має 

бути забезпечене, за винятком встановленої законом заборони на таке 

оскарження [163]. 

Виконання судового рішення. У зв’язку з формуванням теорії 

конституційного судочинства в Україні доцільно послатися на Рішення 

Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року №15-рп/2000 (справа 

про порядок виконання рішень Конституційного Суду України). Провівши 

системне тлумачення нормативних положень у контексті офіційної 

інтерпретації статті 150 Конституції України та частини 2 статті 70 Закону 

України «Про Конституційний Суд України» стосовно порядку реалізації 

рішень, Конституційний Суд України вказав на конституційно-правову 

природу своїх рішень незалежно від того, визначено в них порядок і строки 
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їх виконання чи ні. Вони є обов’язковими до виконання на всій території 

України, що не є синонімом нормативності як джерела права. У Рішенні 

вказується, що «органи державної влади, органи Автономної Республіки 

Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об’єднання, 

іноземці, особи без громадянства повинні утримуватись від застосування 

чи використання правових актів або їх положень, визнаних 

неконституційними» [156]. 

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення 

положень частини другої статті 158 та статті 159 Конституції України від 9 червня 

1998 р. № 8-рп/98 рішення і висновки Конституційного Суду України є 

однаково обов’язковими до виконання [174]. 

Таким чином, на підставі аналізу актів Конституційного Суду України, 

прийнятих в результаті його діяльності, є усі підстави стверджувати, що він 

відіграє провідну роль у побудові правової держави на основі принципу 

верховенства права. Конституційний Суд України посідає провідне і водночас 

особливе місце в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. Він сприяє розкриттю змісту конституційних прав і свобод, що дає 

можливість більш повної і успішної їх реалізації. За допомогою нормоконтролю 

Суд захищає права і свободи людини і громадянина, а також усуває причини їх 

порушень. На сьогодні практика, рішення і правові позиції Конституційного 

Суду України стали орієнтиром у діяльності органів судової, виконавчої та 

законодавчої влади в питаннях, що стосуються прав і свобод. 

Істотній оптимізації механізму забезпечення прав і свобод людини, на 

нашу думку, сприятиме законодавче закріплення права особи на конституційну 

скаргу, передбачене Конституцією України та новою редакцією Закону України 

«Про Конституційний Суд України». У цьому контексті доступ суб’єктів до 

конституційного правосуддя повинно набути якості фундаментальної гарантії 
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дотримання державою конституційних прав і свобод фізичних і юридичних 

осіб, а також належним вираженням ефективності державної політики. 

Конституційний Суд України в процесі захисту прав і свобод людини, 

а також вироблення стандартів таких гарантій, діє на основі визначених 

конституційних принципів здійснення судочинства. 

У діяльності Конституційного Суду України значний інтерес, важливу 

роль і значення становить вивчення окремих думок суддів, які в переважній 

більшості свідчать про дискусійність справ, що розглядаються. Окремі думки 

суддів підтверджують виняткову складність у процесі розгляду спорів, а також 

винесення висновків. Аналіз рішень та висновків, винесених Конституційним 

Судом України, ознайомлення зі змістом окремих думок, висловлених суддями, 

дає можливість виявити окремі прогалини, що існують в нормативно-правових 

актах. 

У правових позиціях Конституційного Суду України відображені та 

розвинуті фактично усі конституційні принципи здійснення судочинства, 

передбачені частиною другою статті 129 Конституції України. Найбільшою 

мірою в актах конкретизовано та розвинуто принцип верховенства права. 
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2.3. Конституційні принципи здійснення судочинства  

у судовій практиці судів загальної юрисдикції 

 

Як вже зазначалось, суди загальної юрисдикції, серед яких найвищим 

судом у системі судоустрою України є Верховний Суд, розглядають цивільні, 

кримінальні, господарські, адміністративні справи, а також справи про 

адміністративні правопорушення. Тільки органи судової влади володіють 

загальною (універсальною) компетенцією і необхідними засобами захисту прав 

людини, що обґрунтовується функціональною характеристикою суду як 

єдиного органу, що здійснює правосуддя в Україні відповідно до частини 3 

статті 124 Конституції України. 

Суди загальної юрисдикції в Україні є гарантом основних прав і свобод, 

безпосередньо розглядаючи скарги фізичних і юридичних осіб стосовно 

порушення, невизнання чи оспорювання суб’єктивних прав і свобод. Суди 

загальної юрисдикції не вправі відмовити в захисті порушеного права з огляду 

на положення частини 3 статті 8 та частини 2 статті 124 Конституції України. 

Суди загальної юрисдикції зобов’язані застосовувати норми Конституції 

України як безпосередньо чинне право, оскільки їхня пряма юрисдикція 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 

Відповідно до частин 5, 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 

Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить 

відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у 

постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні 

таких норм права [41]. 

С. Зміївська стверджує, що не можна однобічно підходити до практики 

судів загальної юрисдикції, оскільки в багатьох випадках суб’єкти права 

спираються на неї при обґрунтуванні своєї правової позиції не як на акт 
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тлумачення права, а як на встановлене правило, яке слід прямо застосовувати 

при вирішенні спору [45, с. 255]. 

Юристи-практики зазначають, що судова практика є джерелом права, 

і зауважують при цьому, що недоліки й прогалини у праві були і завжди 

будуть, незважаючи на те, як би законодавець не намагався приймати необхідні 

закони, передбачити всі відносини, які потребують законодавчого регулювання, 

просто неможливо. Особливо це проявляється в період кардинального 

оновлення законодавчого масиву, коли роль судової практики в цілому і як 

джерела права зокрема значно підвищується. Тому вони вважають, що суд, 

виконуючи свої обов’язки, усуває недоліки, і вирішуючи суперечності у 

законодавстві просто вимушений створювати право, інакше його діяльність 

стане не тільки неефективною, а й призведе до наслідків, протилежних тим, які 

від нього чекає суспільство, він не захищатиме права, а навпаки, сприятиме 

порушенню цих прав. Отже, судова практика є складовою частиною правової 

системи і відіграє в ній важливу активну роль, а будучи закріпленою в деяких 

постановах Пленуму Верховного Суду, вона є джерелом права [45, с. 251]. 

Б. В. Малишев вважає, що судову практику як правове явище 

характеризує те, що: 

‒ судова практика є суб’єктним різновидом юридичної практики; 

‒ судова практика – це сукупність формально визначених, усталених 

приписів загального характеру (правоположень), які виникають і 

формулюються в процесі застосування судами неоднозначних чи занадто 

широко сформульованих норм законодавства, або в ході заповнення судами 

прогалин у праві; 

‒ правоположення містяться в мотивувальних частинах рішень судів з 

принципових справ, а також у роз’ясненнях вищих судових органів, і є 

результатом конкретизації судом норм права або результатом заповнення судом 

прогалин у праві шляхом застосування аналогії права або аналогії закону; 

‒ правоположення набувають юридичної сили: за умови їх схвалення 

апеляційними і (або) касаційними судовими інстанціями; за умови їхнього 
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опублікування; за умови неодноразового застосування їх судами першої 

інстанції в ході вирішення схожих справ [93, с. 26]. 

Важлива роль судів в утвердженні верховенства права в національній 

правовій системі зумовлює потребу в аналізі судової практики і виявленні того 

значення, яке принцип верховенства права відіграє при вирішенні конкретних 

судових спорів. Крім того, такий аналіз допоможе встановити, який вплив має 

судова практика на розкриття змісту вказаного принципу і чи виконує система 

здійснення правосуддя поставлене перед нею завдання, що полягає у 

формуванні довіри населення до права, визнанні суспільством його 

верховенства як однієї з базових засад правового регулювання [203, с. 65–66]. 

Слід зазначити, що судова практика судів загальної юрисдикції базується 

на конституційних принципах здійснення судочинства і одночасно розвиває та 

конкретизує їх.  

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 

1996 року № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя» наголошується, що Конституцією України кожній людині 

гарантовано право звернутись до суду для захисту своїх конституційних прав і 

свобод. Конституція має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої 

дії. Це зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватись насамперед 

нормами Конституції України [127]. 

Конституційні положення про законність судочинства та рівність усіх 

учасників процесу перед законом і судом (стаття 129 Конституції) зобов’язують 

суд забезпечити всім їм рівні можливості щодо надання та дослідження доказів, 

заявлення клопотань та здійснення інших процесуальних прав. При розгляді 

кримінальних справ суд має суворо додержуватись закріпленого у частині 1 

статті 62 Конституції принципу презумпції невинуватості, згідно з яким особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 

і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. При 

цьому неприпустимо покладати на обвинуваченого (підсудного) доведення 
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своєї невинуватості. Згідно з частиною 3 зазначеної статті усі сумніви щодо 

доведеності вини особи тлумачаться на користь останньої [127]. Розглядаючи 

кримінальну справу, суд у передбачених законом випадках має забезпечити 

обвинуваченому право на захист. Визнання особи винуватою у вчиненні 

злочину може мати місце лише за умови доведеності її вини. При цьому слід 

мати на увазі, що згідно зі статтею 62 Конституції обвинувачення не може 

ґрунтуватись на припущеннях, а також на доказах, одержаних незаконним 

шляхом [127]. 

Безумовно, зміни до Конституції України від 2 червня 2016 року щодо 

правосуддя мають викликати відповідні зміни на рівні судової практики, в тому 

числі практики Верховного Суду. 

Вважаємо за необхідне прийняття постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» 

у новій редакції. 

На думку О. Уварової, аналіз судової практики України свідчить, що 

суди, навіть на рівні вищих судових інстанцій, переважно обмежуються тільки 

формальним посиланням на принцип верховенства права, коли звернення до 

нього не впливає на вирішення справи по суті. В окремих справах суди 

звертаються до практики Європейського суду з прав людини, в якій 

розкриваються ті чи інші вимоги, що виводяться зі змісту принципу 

верховенства права, проте на самостійне формулювання відповідних вимог, які 

б доповнили характеристику змісту верховенства права, не наважуються. 

Справи, в яких звернення до принципу верховенства права мало вирішальне 

значення, є поодинокими прикладами. Більш представленими в судовій 

практиці України є рішення судів, у яких принцип верховенства права всупереч 

своїй суті використовується для обґрунтування можливості відступу від 

принципу законності в діяльності органів публічної влади. Такий стан речей 

призводить до недовіри суспільства до системи здійснення правосуддя, 

що, у свою чергу, робить неможливим утвердження принципу верховенства 

права в державі [203, с. 70]. 
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Академік Ю. С. Шемшученко, неодноразово наголошуючи на 

необхідності конституційного закріплення принципу верховенства Закону 

поряд з принципом верховенства права [131, с. 19–20], зазначає, що принцип 

верховенства права при всьому його значенні є категорією абстрактною, як і 

саме право. Основою останнього є Конституція та інші нормативно-правові 

акти. Жоден суд не приймає рішення, посилаючись на право як таке. У кожному 

випадку суд керується конкретною статтею Конституції, закону чи кодексу. 

При їх колізії суд застосовує акт, який має вищу юридичну силу. Це, звичайно, 

не означає протиставлення принципів верховенства права і верховенства 

закону. Обидва ці принципи є принципами правової держави. Більше того, саме 

через закон здійснюється реалізація норм права, він є засобом забезпечення 

правопорядку й законності у країні. Зважаючи на викладене, вчений не 

погоджується з вилученням із тексту Конституції поняття законності. Крім 

того, вважає відомий науковець, доцільно було б уточнити назву статті 129 

Конституції України, зазначивши, що суддя, здійснюючи правосуддя, 

«керується принципом верховенства права і закону». Це відповідає реальній 

дійсності. Адже ключове значення для здійснення правосуддя в країні мають 

Конституція (Основний Закон) і Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» [222, с. 47–59]. 

Згідно зі статтею 10 нової редакції Цивільного процесуального кодексу 

України від 03 жовтня 2017 року суд при розгляді справи керується принципом 

верховенства права. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, 

законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. Суд застосовує інші правові акти, прийняті 

відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

встановлені Конституцією та законами України. Суд застосовує при розгляді 

справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року 

і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 

України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права. Суд 

застосовує норми права інших держав у разі, коли це передбачено законом 
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України чи міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України. Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший 

правовий акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи 

інший правовий акт, а застосовує норми Конституції України як норми прямої 

дії. Також встановлено, що у випадку, коли спірні відносини не врегульовані 

законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини 

(аналогія закону), а за відсутності такого – суд виходить із загальних засад 

законодавства (аналогія права). Важливим вбачається законодавче закріплення 

заборони відмови у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, 

нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини [217]. 

Питання конституційної реформи були предметом дослідження багатьох 

вчених [73]. Прийняття Верховною Радою України 2 червня 2016 року Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (в частині правосуддя)» 

та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у новій редакції закладає 

фундамент для деполітизації і забезпечення незалежності судової влади, 

створення чесного, прозорого, доступного й справедливого для усіх громадян 

суду. Ці закони відкривають реальні конституційно-правові можливості для 

проведення фундаментальної судової реформи в Україні, заснованої на 

власному досвіді та відповідно до європейських стандартів правосуддя. Це 

вимагає додаткових зусиль з метою вдосконалення діяльності судової системи, 

науково обґрунтованого вирішення все ще існуючих у цій сфері проблем. 

Насамперед потребує уточнення на рівні Основного Закону України питання 

застосування принципу верховенства права при здійсненні правосуддя та його 

кореляції з принципом верховенства закону. Право людини на справедливий 

суд є фундаментальним і має ефективно застосовуватися на практиці. Із цього 

випливає обов’язок держави організувати судову владу таким чином, щоб 

кожен громадянин міг реалізувати своє право на доступ до правосуддя, щоб 

суспільство було впевнене у незалежності та безсторонності суду, а правовий 

статус суддів, носіїв судової влади відповідав суспільно-правовій місії, яку 

виконує суд. Саме на це спрямовані закони України «Про внесення змін до 
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Конституції України (щодо правосуддя)», «Про судоустрій і статус суддів» 

і Закон України «Про Вищу раду правосуддя». Але ними реформа правосуддя 

не завершується. У подальшому вдосконалення потребують як відповідне 

процесуальне законодавство, так і практика його застосування. Йдеться, 

врешті-решт, про поліпшення якості та ефективності здійснення судочинства 

[185, с. 118]. 

Рішенням Європейського суду з прав людини від 30 вересня 2010 року 

у справі «Володимир Поліщук та Світлана Поліщук проти України» (Vladimir 

Polishchuk and Svetlana Polishchuk v. Ukraine, заява № 12451/04) встановлено, 

що факт незаконності проведення обшуку двічі встановлювався національними 

органами, а саме – обласною прокуратурою і Токмацьким районним судом. 

Хоча згодом відповідне рішення Токмацького районного суду було скасовано, 

суди вищого рівня не поставили під сумнів суть його висновків. До того ж 

результати перевірки, проведеної обласною прокуратурою стосовно 

незаконності обшуку, ніколи не оспорювалися. Суд не бачить підстав відходити 

від цих висновків національних органів і визнає, що обшук проводився 

всупереч вимогам національного законодавства [149, с. 23]. 

Результатом діяльності професійного судді є ухвалення судового 

рішення як закону індивідуальної дії відповідно до принципу верховенства 

права, який вважається основоположною засадою судочинства. Не вдаючись 

до розкриття цього загальновідомого принципу, слід зазначити, що у світлі  

сучасного реформування законодавства України верховенство права 

трансформувалося із принципу законності. У результаті сила закону як 

позитивне вираження волі влади еволюціонувала у бік справедливості. Це 

утвердило вищість природного начала над штучним і писаним. Однак окремі 

аспекти законності залишаються панівними у державному житті та 

формують відповідне правове поле, яке полягає у вимозі державного 

характеру до усіх учасників правових відносин. Проте новели нинішнього 

перезавантаження владних інституцій полягають саме у наближенні процесу 
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реалізації правових норм до досягнення справедливості у державі, що 

вважається найбільшим благом [20, с. 78–79]. 

Принцип верховенства права знаходить свій вияв у судових рішеннях 

у конкретних справах. Наприклад, згідно з постановою Судової палати у 

кримінальних справах Верховного Суду України від 12 квітня 2012 року у 

застосуванні покарання, передбаченого частиною 2 статі 389 Кримінального 

Кодексу України, до особи, яка за точним змістом зазначеної норми закону про 

кримінальну відповідальність не є суб’єктом злочину, визначеного цією 

нормою закону, таке застосування кримінального закону суперечить 

конституційному принципу верховенства права і положенням частини 4 статті 3 

Кримінального Кодексу України, відповідно до яких застосування 

кримінального закону за аналогією забороняється. За таких обставин судова 

палата у кримінальних справах Верховного Суду України постановила 

скасувати ухвалу колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

29 вересня 2011 р щодо «А», а справу направити на новий касаційний розгляд 

до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ [148, с. 82]. 

Слід зазначити, що науковцями та правозахисниками критикується 

положення Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2011 від 26 грудня 

2011 року, що передбачені законами соціально-економічні права не є 

абсолютними, а механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, 

зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом 

пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів 

усього суспільства [165]. Іншими словами, відсутність у держави грошових 

коштів фактично є підставою для її звільнення від виконання попередньо 

взятих на себе зобов’язань. Пересічному громадянину при виконанні грошових 

зобов’язань (зокрема, цивільно-правових, податкових тощо), в тому числі й 

перед державою, так не пощастить. Конституційний Суд України фактично 

нівелював закріплений у статті 22 Конституції України принцип неможливості 
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звуження обсягу й змісту існуючих прав і свобод громадян. Як наслідок, 

законодавець отримав можливість змінювати законом про бюджет правове 

регулювання відносин, що є предметом регулювання інших законів, уряд – 

правові можливості для передачі йому повноважень з визначення розмірів і 

порядку здійснення будь-яких видів соціальних виплат, а держава – можливість 

змінювати механізм реалізації соціально-економічних прав, зокрема звужуючи 

обсяг і зміст цих прав залежно від свого фінансового становища [32, с. 113]. 

Стосовно конституційного принципу незалежності судів і суддів слід 

розглянути постанову Пленуму Верхового Суду України «Про незалежність 

судової влади» від 13 червня 2007 року № 8, відповідно до якої гарантіями 

незалежності та недоторканності суддів, зокрема, є: здійснення правосуддя 

виключно судами; особливий порядок призначення, обрання, притягнення до 

відповідальності та звільнення суддів; здійснення правосуддя відповідно до 

встановленої законом процедури; таємниця прийняття судового рішення і 

заборона її розголошення; обов’язковість судового рішення; недопустимість 

втручання у здійснення правосуддя, впливу на суд або суддів у будь-який 

спосіб, неповаги до суду та встановлення відповідальності за такі діяння; 

особливий порядок фінансування та організаційного забезпечення судів; 

належне матеріальне та соціальне забезпечення суддів, а також визначені 

законом засоби забезпечення особистої безпеки суддів, їх сімей, майна та інші 

засоби їх правового захисту; функціонування органів суддівського 

самоврядування. Незалежність судів встановлена в Україні як конституційний 

принцип організації та функціонування судів з метою забезпечення права осіб 

на такий захист [128]. 

Таким чином, реалізація зазначених правових гарантій здійснення 

правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх 

конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, 

захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження й забезпечення 

яких є головним обов’язком держави (статті 3, 8, 55 Конституції України) [80]. 
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Незалежність суддів при розгляді конкретних судових справ має 

забезпечуватись і в самому суді. У зв’язку з цим неприпустимими є: 

‒ непроцесуальний вплив на суддю з боку інших суддів, у тому числі 

тих, що обіймають адміністративні посади в судах; 

‒ встановлення контролю за здійсненням судочинства суддею, виклик 

його до вищестоящих судів та вимагання звітів чи пояснень про розгляд 

конкретних справ; 

‒ витребування від судді будь-якої інформації чи довідок про хід та 

перспективи розгляду справи, іншої інформації, яка може надаватися лише 

сторонам у справі та іншим особам, визначеним процесуальним 

законодавством, а також відомостей, які становлять таємницю нарадчої 

кімнати; 

‒ прийняття суддею від будь-яких осіб та розгляд ним заяв, скарг, інших 

документів поза встановленим законом процесуальним порядком [128]. 

Важливість дотримання конституційного принципу забезпечення 

обвинуваченому права на захист підтверджується ухвалою колегії суддів 

судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ від 2 червня 2016 року, яка 

встановила, що згідно з пунктом 1 частини 2 статті 52 КПК України участь 

захисника у кримінальному провадженні щодо осіб, які підозрюються або 

обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення у віці до 18 років, 

є обов’язковою. У зв’язку з наведеним здійснення одним і тим самим 

захисником у кримінальному провадженні захисту інтересів неповнолітньої 

особи та повнолітніх співучасників у судах першої й апеляційної інстанцій є 

порушенням принципу забезпечення права на захист особи, яка 

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення у віці до 18 років. 

Така правова позиція узгоджується з роз’ясненнями, що містяться в пункті 2 

постанови Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 5 

«Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини неповнолітніх» [129], що здійснення захисту неповнолітнього і 
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дорослого співучасників злочину одним і тим самим захисником не 

допускається [218, с. 45]. 

Таким чином, у судовій практиці судів загальної юрисдикції широко 

застосовуються конституційні принципи здійснення судочинства, передбачені 

частиною другою статті 129 Конституції України. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження проблематики реалізації конституційних принципів 

здійснення судочинства в Україні дає змогу дійти таких висновків: 

1. Механізм забезпечення прав і свобод людини та громадянина є 

широким поняттям і включає в себе поняття «реалізація прав і свобод людини 

та громадянина», «охорона прав і свобод людини та громадянина», «захист 

прав і свобод людини та громадянина». 

2. Провідне місце в механізмі забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина в Україні належить органам судової влади України 

(Конституційному Суду України та судам загальної юрисдикції), які гарантують 

верховенство Основного Закону та верховенство права на всій території нашої 

держави. Важливою є діяльність саме незалежної та ефективної судової влади. 

Судові процедури забезпечення основних прав і свобод, які часто збігаються з 

конституційними принципами здійснення судочинства, є найбільш ефективними. 

Вони загалом дають змогу забезпечити пряму дію конституційних норм, а також 

безпосередньо захистити основні права і свободи людини і громадянина.  

3. Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції успішно 

виконують своє призначення – гарантування верховенства Основного Закону 

держави та верховенства права на всій території України. 

4. Чинні конституційні принципи здійснення судочинства в Україні слід 

віднести до загальних (універсальних) гарантій забезпечення прав і свобод 
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людини і громадянина. Дотримання конституційних принципів здійснення 

судочинства однозначно сприяє зміцненню конституційної законності та 

спрямовано на вироблення правових засобів, що забезпечують розвиток і 

захист конституційних цінностей, гарантують забезпечення та захист права і 

свободи людини і громадянина. 

5. Оптимальність механізму забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, гарантії реалізації прав і свобод знаходяться у прямій залежності, 

насамперед від дотримання конституційного принципу верховенства права, 

який є одночасно і принципом здійснення судочинства в Україні, та структурно 

включає, зокрема, свободу, рівність, справедливість і правову визначеність. 

6. На підставі аналізу актів Конституційного Суду України, прийнятих в 

результаті його діяльності, є усі підстави стверджувати, що він відіграє 

провідну роль у побудові правової держави на основі принципу верховенства 

права. Конституційний Суд України посідає провідне і водночас особливе місце 

в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні. Він 

сприяє розкриттю змісту конституційних прав і свобод, що дає можливість 

більш повної і успішної їх реалізації. За допомогою нормоконтролю Суд 

захищає права і свободи і громадянина, а також усуває причини їх порушень. 

На сьогодні практика, рішення і правові позиції Конституційного Суду України 

стали орієнтиром у діяльності органів судової, виконавчої та законодавчої 

влади в питаннях, що стосуються прав і свобод. 

7. Істотній оптимізації механізму забезпечення прав і свобод людини, на 

нашу думку, сприятиме законодавче закріплення права особи на конституційну 

скаргу, передбачене Конституцією України та новою редакцією Закону України 

«Про Конституційний Суд України». У цьому контексті доступ суб’єктів до 

конституційного правосуддя має набути якості фундаментальної гарантії 

дотримання державою конституційних прав і свобод фізичних і юридичних 

осіб, а також стати належним вираженням ефективності державної політики. 
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8. Конституційний Суд України в процесі захисту прав і свобод людини, 

а також вироблення стандартів таких гарантій, діє на основі визначених 

конституційних принципів здійснення судочинства. 

9. У правових позиціях Конституційного Суду України відображені та 

розвинуті фактично усі конституційні принципи здійснення судочинства, 

передбачені частиною другою статті 129 Конституції України. Найбільшою 

мірою в актах конкретизовано та розвинуто принцип верховенства права. 

10. У діяльності Конституційного Суду України значний інтерес, важливу 

роль і значення становить вивчення окремих думок суддів, які в переважній 

більшості свідчать про дискусійність справ, що розглядаються. Окремі думки 

суддів свідчать про надзвичайну складність у процесі розгляду спорів, а також 

винесення висновків. Аналіз рішень та висновків, винесених Конституційним 

Судом України, ознайомлення зі змістом окремих думок, висловлених суддями, 

дає можливість виявити окремі прогалини, що існують в нормативно-правових 

актах. 

11. У судовій практиці судів загальної юрисдикції застосовуються 

конституційні принципи здійснення судочинства, передбачені частиною 

другою статті 129 Конституції України. Судовий захист прав і свобод людини 

і громадянина в Україні потребує подальшого вдосконалення, що можливо 

досягти, зокрема, і за рахунок якісного удосконалення конституційних 

принципів здійснення судочинства. 
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ 

КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ  

ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 

 

3.1. Особливості конституційно-правового регулювання  

принципів здійснення судочинства у зарубіжних країнах 

 

З огляду на предмет нашого дослідження, важливого теоретичного та 

праксеологічного значення набуває правова характеристика зарубіжного 

досвіду закріплення конституційних принципів здійснення судочинства. 

Проведення аналізу досвіду конституційно-правового регулювання 

закріплення конституційних принципів здійснення судочинства у зарубіжних 

країнах, особливо у державах подібної до вітчизняної системи (моделі) 

судоустрою й судочинства, уявляється надзвичайно актуальним, враховуючи 

сучасні тенденції зближення національних правових систем, необхідність 

обміну досвідом правотворчості та правозастосування. 

Варто зазначити, що системи судоустрою і судочинства різних країн 

світу, як правило, визначені у конституційних актах, істотно відрізняються одна 

від одної, що пояснюється різними соціально-економічними передумовами, 

а також різноманітними історичними традиціями, з якими пов’язується їх 

генезис і становлення [220]. 

Конституція Австрійської Республіки (Федеральний Конституційний 

Закон Австрії) від 10 листопада 1920 року (з наступними змінами та 

доповненнями) визначає, що судді незалежні при здійсненні своїх обов’язків 

(стаття 87). Розгляд цивільних і кримінальних справ у судах, які виносять за 

ними рішення, проводиться усно і гласно. Винятки визначаються законом. 

У кримінальному судочинстві діють принципи обвинувального процесу 

(стаття 90). Народ повинен брати участь у здійсненні правосуддя. У справах 

про перераховані в законі злочини, за які може бути призначене суворіше 
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покарання, а також у справах про всі політичні злочини й проступки питання 

про винність обвинуваченого вирішують присяжні. У кримінальному 

судочинстві у справах про інші кримінально карні діяння у здійсненні 

правосуддя беруть участь засідателі, якщо передбачена міра покарання, що 

підлягає призначенню, може перевищити певну в законі межу (стаття 91) 

[56, с. 182–183]. 

Стаття 148 Конституції Королівства Бельгії, прийнятої 7 лютого 1831 року 

Національним конгресом Бельгії (з наступними змінами та доповненнями), 

визначає, що засідання судів публічні, якщо тільки їх публічність не є 

небезпечним для порядку або моралі; в такому випадку суд має засвідчити це 

своїм рішенням. У справах про політичні злочини і злочини преси, рішення про 

закритість засідання може бути прийнято тільки одноголосно. Відповідно до 

вимог статті 149 будь-яке судове рішення є вмотивованим. Воно оголошується 

в публічному засіданні. Судді незалежні при здійсненні своїх судових 

повноважень (стаття 151) [60; 230]. 

У Конституції Болгарії від 12 липня 1991 року (з наступними змінами 

та доповненнями) у Розділі шостому «Судова влада» встановлено, що 

судова влада захищає права і законні інтереси громадян, юридичних осіб і 

держави. Судова влада є незалежною. При здійсненні своїх функцій судді, 

судові засідателі, прокурори і слідчі підкоряються лише закону. Судова 

влада має самостійний бюджет (стаття 117). Суди забезпечують рівність і 

умови для змагальності сторін у судовому процесі. Провадження у справах 

забезпечує встановлення істини. Розгляд справ у всіх судах публічний, якщо 

інше не передбачено законом. Акти судочинства мотивуються (стаття 121)  

[64, с. 671–672]. 

Акт про конституційну реформу Сполученого Королівства від 24 березня 

2005 року, який передбачив перетворення посади Лорда-канцлера, а також його 

функцій; заснування Верховного суду Сполученого Королівства та скасував 

апеляційну юрисдикцію Палати лордів, містить положення щодо юрисдикції 

судового комітету Таємної ради та юридичних функцій його голови; інші 
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положення щодо суддів, їх призначення і дисципліни; а також регулює питання, 

пов’язані з перерахованими. Відповідно до статті 3 Акта лорд-канцлер, інші 

міністри Корони і всі, хто несуть відповідальність за питання, що стосуються 

судової влади чи інших аспектів організації правосуддя, зобов’язані 

підтримувати незалежність судів як невід’ємний принцип їх діяльності [3, с. 78]. 

Гарантією незалежного положення суддів у Великій Британії служать так 

звані судові імунітети в процесі (judicial immunities in legal proceedings). Згідно 

із загальним правилом, жоден позов не може бути поданий проти судді вищого 

суду за будь-які сказані ним слова або вчинені дії під час виконання своїх 

судових функцій [194, с. 93]. Вказане свідчить про високий авторитет і 

значимість статусу судді. 

У 1981 році було прийнято Акт про неповагу до суду, мета якого в тому, 

щоб знайти певну рівновагу між необхідністю, з одного боку, захистити суд від 

неналежних нападок, а з другого – гарантувати свободу слова та обговорення 

питань здійснення правосуддя і ходу судочинства [194, с. 94; 230]. 

Конституція Естонії від 28 червня 1992 року з наступними змінами та 

доповненнями у статті 24 Глави 2 «Основні права, свободи і обов’язки» 

передбачає, що ніхто не може без його згоди бути переведений з підсудності 

певного для нього законом суду в підсудність іншого суду. Кожен має право 

бути присутнім при розгляді його судової справи. Судові засідання відкриті. 

У випадках і в порядку, встановлених законом, суд може оголосити своє 

засідання або частину його закритим з метою дотримання державної або 

комерційної таємниці, захисту моральності або сімейного та приватного життя 

людей, або якщо цього вимагають інтереси неповнолітнього, потерпілого або 

правосуддя. Рішення суду оголошується публічно, за винятком випадків, коли 

інтереси неповнолітнього, одного з подружжя або потерпілого вимагають 

іншого. Кожен має право в установленому законом порядку оскаржити 

винесений йому вирок у вищестоящий суд. Стаття 146 Глави 13 «Суд» 

встановлює, що правосуддя здійснюється тільки судом. Суд незалежний в своїй 

діяльності і здійснює правосуддя відповідно до Конституції та законів. Згідно із 
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статтею 147 судді призначаються на посаду довічно. Підстави і порядок 

звільнення суддів з посади встановлюються законом. Суддя може бути 

звільнений з посади лише за рішенням суду. Судді не можуть займати, крім 

як в передбачених законом випадках, ніякі інші виборні або номенклатурні 

посади. Гарантії незалежності і правовий статус суддів встановлюються 

законом [71, с. 422, 428]. 

Конституція Королівства Іспанія від 6 грудня 1978 року з наступними 

змінами та доповненнями у статті 24 визначає, що всі громадяни мають право 

на ефективний судовий захист при здійсненні своїх прав і законних інтересів; 

у жодному разі не може бути відмовлено в такому захисті. Так само кожен 

може бути судимий тільки судом, визначеним законом, мати захист і 

використання адвокатської допомоги, право знати про пропоновані 

звинувачення; мати право на відкритий судовий розгляд, що здійснюється у 

встановлені терміни з дотриманням всіх гарантій, право користуватися всіма 

засобами при своєму захисті, право свідчити проти себе, не визнавати себе 

винним, право на презумпцію невинуватості. Закон визначає випадки, коли на 

підставі кревності чи дотримання професійної таємниці надання показань про 

дії, що вважаються злочинними, не є обов’язковою. Судова влада виходить від 

народу і здійснюється від імені Короля суддями і магістратами, що 

представляють цю владу, які є незалежними, змінюваними, відповідальними і 

підкоряються виключно закону. Судді та магістрати не можуть бути змінені, 

звільнені у відставку, переведені з однієї посади на іншу або пенсію, крім як у 

випадках і при дотриманні гарантій, передбачених законом. Здійснення судової 

влади на всіх стадіях процесу, винесення судових рішень і вироків і 

забезпечення їх виконання належать виключно до компетенції суддів і судів, 

визначених законами відповідно до норм компетенції і процедури, ними 

встановлених. Судді та суди не здійснюють інших функцій, крім зазначених у 

попередньому пункті, і тих, які спеціально віднесені до їх відання законом з 

метою гарантій будь-якого права. Принцип єдності судової влади – основа 

організації та діяльності судів. Закон регулює здійснення військової юстиції 
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виключно у військовій області, а в умовах стану облоги – відповідно до 

принципів Конституції. Забороняється діяльність надзвичайних трибуналів 

(стаття 117). Обов’язковим є виконання вироків та інших прийнятих суддями і 

судами рішень, а також надання їм сприяння під час процесу і при виконанні 

судових рішень (стаття 118). Правосуддя здійснюється безкоштовно, коли це 

встановлюється законом і у всіх випадках для осіб, що беруть участь у 

судовому процесі та таких, що не мають достатніх коштів для його ведення 

(стаття 119). Судовий розгляд є публічним, за винятком передбачених 

процесуальним законом випадків. Судовий розгляд є переважно усним, 

особливо у кримінальних справах. Судові рішення повинні бути завжди 

вмотивованими і оголошені публічно (стаття 120) [61, с. 466, 478]. 

Конституція Литовської Республіки, прийнята громадянами Литовської 

Республіки на референдумі 25 жовтня 1992 року (з наступними змінами та 

доповненнями), у статті 109 визначає, що правосуддя в Литовській Республіці 

здійснюється тільки судами. Суддя і суди при здійсненні правосуддя є 

незалежними. Судді при розгляді справ підкоряються тільки закону. Судом 

рішення виноситься від імені Литовської Республіки. Відповідно до статті 117 

розгляд справ у всіх судах ведеться відкрито. Судове засідання може бути 

закритим з метою збереження таємниці особистого чи сімейного життя 

людини, а також якщо при відкритому розгляді справи може бути розголошена 

державна, професійна або комерційна таємниця. Судочинство в Литовській 

Республіці провадиться державною мовою. Особам, які не володіють 

литовською мовою, гарантується право брати участь у слідчих та судових діях 

через перекладача [62, с. 412–413; 77]. 

Щодо правової системи Німеччини, то у ній в цілому домінує принцип 

панування суду над процесом (Prozeherrschaft). Порядок судочинства, хоча і є 

змагальним за своєю суттю, але обмежений певними випадками суддівського 

втручання, яке прискорює винесення справедливого рішення, а змагальність 

поступово витісняється «кооперативністю», що передбачає співпрацю суду та 

сторін з метою реалізації завдань правосуддя [96, с. 136]. 
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Відповідно до частини 1 статті 97 Конституції Федеративної Республіки 

Німеччини від 23 травня 1949 року з наступними змінами та доповненнями 

судді незалежні й підкоряються лише закону [70]. 

Конституція Республіки Сербія від 28 жовтня 2008 року у статті 142 

«Принципи судової влади» визначає, що судова влада повинна бути єдиною на 

території Республіки Сербія. Суди повинні бути відокремлені і є незалежними у 

своїй роботі, і вони мають виконувати свої обов’язки відповідно до 

Конституції, Закону та іншими нормативно-правовими актами, визначеними 

Законом, загальноприйнятими правилами міжнародного права і 

ратифікованими міжнародними договорами. Слухання в суді має бути 

публічним і може бути обмежене лише згідно з Конституцією. Судді та 

присяжні засідателі повинні брати участь у судовому засіданні в порядку, 

визначеному Законом. Закон також може передбачати, що тільки судді можуть 

брати участь в судовому засіданні у визначених судах і в певних випадках. Суд 

повинен виносити рішення у справах в межах Ради, в той час як Закон може 

затвердити, що одноосібний суддя може приймати рішення з певних питань  

[67, с. 789]. 

У Франції важливий принцип, який розглядається як загальний принцип 

судової діяльності, закріплений Цивільним кодексом 1804 року. Це заборона 

відмови в правосудді, тобто відмови винести рішення у справі під приводом 

мовчання, неясності або неповноти закону. Стаття 4 Кодексу передбачає, що 

суддя може підлягати переслідуванню за обвинуваченням у відмові в 

правосудді [231]. 

Відповідно до Конституції Швейцарської Конфедерації від 18 квітня 

1999 року, а саме вимог статті 29 «Загальні процесуальні гарантії» Частини 2 

«Загальні права, громадянські права та соціальні цілі» кожна особа має право 

на рівноправність та справедливість у судовому та адміністративному 

провадженні та ухвалення рішення у розумний строк. Сторони мають право 

бути вислуханими в суді. Кожна особа, яка не має достатніх коштів, має право 

на безкоштовну юридичну консультацію та допомогу, якщо у її справі, як 
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уявляється, немає перспективи на успіх. Якщо це необхідно для захисту своїх 

прав, особа також має право на безкоштовне юридичне представництво в суді. 

Згідно зі статтею 30 Конституції «Судочинство» кожна особа, чия справа 

підлягає вирішенню в судовому провадженні, має право на заснований 

відповідно до закону, компетентний, незалежний і неупереджений суд. 

Надзвичайні суди не допускаються. Кожна особа, якій пред’явлено цивільний 

позов, має право на вирішення справи судом за місцем свого проживання. 

Закон може передбачити іншу підсудність. Судовий розгляд і оприлюднення 

судового рішення публічні. Закон може передбачити винятки. Стаття 32 

«Кримінальне провадження» встановлює, що особа вважається невинною, доки 

щодо неї не вступить в силу обвинувальний вирок. Кожна обвинувачена особа 

має право на максимально швидке і повне роз’яснення пред’явлених їй 

обвинувачень. Вона повинна мати можливість скористатися належним їй 

правом на захист. Кожна засуджена особа має право на перегляд вироку у 

вищестоящому суді. Винятками є випадки винесення вироку Федеральним 

Верховним Судом як суду першої інстанції [232]. 

Конституція Азербайджану від 12 листопада 1995 року містить окрему 

статтю 127 «Незалежність суддів, основні принципи та умови здійснення 

правосуддя», присвячену конституційним принципам здійснення правосуддя, 

яка передбачає, що судді незалежні, підкоряються тільки Конституції і законам 

Азербайджанської Республіки, незмінні протягом терміну своїх повноважень. 

Судді розглядають справи неупереджено, справедливо, дотримуючись 

юридичної рівноправності сторін, на основі фактів і відповідно до закону. 

Пряме чи непряме обмеження судочинства з будь-чиєї сторони і з якої-небудь 

причини, незаконний вплив, загроза і втручання є неприпустимими. 

Правосуддя здійснюється на основі рівноправності громадян перед законом і 

судом. Судочинство в усіх судах проводиться гласно. Слухання справи в 

закритому засіданні дозволяється тільки в разі, якщо суд вважає, що відкрите 

судочинство може стати причиною розкриття державної, професійної або 

комерційної таємниці, або встановлює необхідність збереження таємниці 
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особистого чи сімейного життя. Не дозволяється заочне судочинство 

кримінальних справ, за винятком випадків, передбачених законом. 

Судочинство здійснюється на основі принципу змагальності. На будь-якій 

стадії судочинства гарантується право на захист кожного. Правосуддя 

ґрунтується на презумпції невинності. В Азербайджанській Республіці 

судочинство здійснюється державною мовою або мовою населення, що 

становить більшість у відповідній місцевості. Особам – учасникам судового 

розгляду, які не знають мови, якою здійснюється судочинство, гарантується 

право повного ознайомлення з матеріалами справи, участі в суді за допомогою 

перекладача, виступу в суді рідною мовою. Крім цього, на рівні окремих статей 

Конституції Азербайджану закріплено недоторканність суддів (ст. 128) і 

обов’язковість рішень суду (ст. 129) [57, с. 130–139]. 

Конституція Білорусі від 15 березня 1994 року передбачає такі конституційні 

принципи здійснення судочинства, як: незалежність суддів (ст. 110); здійснення 

правосуддя на основі Конституції і прийнятих відповідно до неї інших 

нормативних актів (ст. 112); розгляд справ колегіально і одноособово (ст. 113); 

відкритий розгляд справ (ст. 114); здійснення правосуддя на основі 

змагальності та рівності сторін у процесі; обов’язковість судових постанов; 

право на оскарження судових постанов (ст. 115) [63, с. 40–41]. 

У Конституції Грузії від 24 серпня 1995 року серед конституційних 

принципів здійснення судочинства виділяються: незалежність суддів у своїй 

діяльності та підкорення тільки Конституції і закону (ст. 84); розгляд справи в 

суді є відкритим; судочинство ведеться державної мовою; судочинство 

здійснюється на основі рівноправ’я і змагальності сторін (ст. 85); суддя є 

недоторканним (ст. 87). Важливим є положення частини 2 статті 87, яка 

покладає на державу безпеку судді та його сім’ї [59, с. 100–101]. 

Конституція Казахстану від 30 серпня 1995 року визначає, що суддя при 

здійсненні правосуддя є незалежним і підкоряється тільки Конституції і закону. 

Будь-яке втручання в діяльність суду щодо здійснення правосуддя є 

неприпустимим і тягне відповідальність згідно з законом. За конкретними 
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справами судді не підзвітні. При застосуванні закону суддя повинен керуватися 

такими принципами: 

‒ особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не 

буде визнано вироком суду, що набрав законної сили; 

‒ ніхто не може бути повторно притягнутий до кримінальної або 

адміністративної відповідальності за одне і те саме правопорушення; 

‒ нікому не може бути без його згоди змінена підсудність, передбачена 

для нього законом; 

‒ в суді кожен має право бути вислуханим; 

‒ закони, які встановлюють або посилюють відповідальність, що 

покладають нові обов’язки на громадян або погіршують їх становище, 

зворотної сили не мають. Якщо після вчинення правопорушення 

відповідальність за нього законом скасована або пом’якшена, застосовується 

новий закон; 

‒ обвинувачений не зобов’язаний доводити свою невинність; 

‒ ніхто не зобов’язаний свідчити проти самого себе, чоловіка (дружини) 

і близьких родичів, коло яких визначається законом. Священнослужителі не 

зобов’язані свідчити проти людей, що довірилися їм на сповіді; 

‒ будь-які сумніви у винуватості особи тлумачаться на користь 

обвинуваченого; 

‒ не мають юридичної сили докази, отримані незаконним способом. 

Ніхто не може бути засуджений лише на основі його власного визнання; 

‒ застосування кримінального закону за аналогією не допускається. 

Принципи правосуддя, встановлені Конституцією Казахстану, є загальними 

і єдиними для всіх судів і суддів Республіки Казахстан [65, с. 160–161]. 

Статтею 123 Глави 7 «Судова влада і прокуратура» Конституції 

Російської Федерації від 12 грудня 1993 року визначено, що розгляд справ у 

всіх судах відкритий; судочинство здійснюється на основі змагальності та 

рівноправ’я сторін. У випадках, передбачених федеральним законом, 

судочинство здійснюється за участю присяжних засідателів. Крім цього, 
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іншими статтями Конституції передбачено незалежність, незмінність і 

недоторканність суддів [68]. 

Згідно з Конституцією Бразилії від 5 жовтня 1988 року (з наступними 

змінами та доповненнями) ніхто не може ні переслідуватися, ні бути судимим, 

крім як відповідними органами влади; ніхто не може позбавлятися свободи або 

володіти своїм майном без належної процедури, встановленої законом; 

сторонам в судовому або адміністративному процесі і всім підсудним 

забезпечується право на повний і своєчасну захист, а також на необхідні в 

таких випадках кошти та можливості; докази, отримані незаконними 

способами, неприйнятні; ніхто не може вважатися винним, поки вирок у 

кримінальній справі не стане остаточним; будь-хто, що представив посвідчення 

особи цивільного характеру, не може піддаватися поліцейської ідентифікації, 

крім випадків, передбачених законом; приватне звинувачення в скоєнні 

кримінального злочину є прийнятним у разі, коли публічне обвинувачення не 

було здійснено у встановлений законом термін; закон може обмежувати 

гласність актів судової влади тільки у випадках, коли захищається особисте 

життя або коли того вимагають соціальні інтереси; ніхто не може бути 

заарештований, за винятком затримання на місці злочину, або без видання 

письмового мотивованого наказу компетентного органу судової влади, за 

винятком випадків порушень військового характеру або певних військових 

злочинів, які встановлені законом; про будь-який арешт, а також про місце 

позбавлення волі повинні бути повідомлені відповідний суддя і сім’я 

арештованого або особа, яка ним буде призначена; кожна заарештована особа 

інформується про свої права і, зокрема, про її право не давати показання; 

допомога з боку її сім’ї і адвоката гарантується; заарештована особа має право 

знати дані про особу, відповідальну за її арешт, і про особу, яка допитувала її в 

поліції; у разі незаконного арешту орган судової влади негайно видає наказ про 

звільнення; ніхто не може триматися під вартою, якщо закон дозволяє 

тимчасове звільнення з поручительством або без поруки (статті LIII – LXVI 

Конституції)
 
[69, с. 384; 231]. 
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Конституція Венесуели від 15 грудня 1999 року (з наступними змінами та 

доповненнями) у статті 49 Глави 3 «Громадянські права» встановлює, що у всіх 

судових і адміністративних установах застосовуються відповідні процесуальні 

правила, а саме: 

 судовий захист і юридична допомога є невід’ємним правом кожного на 

всій території держави і на будь-якій стадії розслідування і суду. Кожний 

затриманий має право отримати інформацію про підстави, за якими щодо нього 

проводиться розслідування, розглядати докази та мати в своєму розпорядженні 

необхідний час і засоби для здійснення свого захисту. Докази, отримані з 

порушенням діючої судової процедури, є недійсними. Будь-яка особа, визнана 

винною, має право на оскарження судового вироку, за винятком випадків, 

встановлених цією Конституцією та законом; 

 будь-яка особа вважається невинною доти, поки не буде доведено 

протилежне; 

 будь-яка особа має право отримати допомогу на будь-якій стадії 

судового процесу з належними гарантіями і протягом розумного строку, 

встановленого завчасно і законно визначається незалежним і безстороннім 

компетентним судом. Особа, що не володіє кастильскою мовою або позбавлена 

здатності спілкуватися в усній манері, має право користуватися допомогою 

перекладача; 

 будь-яка особа має право бути судимою громадськими суддями на 

основі спеціальних або звичайних норм з урахуванням гарантій, встановлених 

цією Конституцією і законом. Ніхто не може бути притягнутий до суду без 

оповіщення про особу судді або судимий надзвичайними судами або комісіями, 

спеціально створеними для даної справи; 

 ніхто не зобов’язаний заявляти про свою винність або свідчити проти 

самого себе, своїх чоловіка або дружини, співмешканців або родичів до 

четвертого ступеня кровної спорідненості або другого ступеня властивості. 
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Таке свідчення вважається дійсним тільки в тому випадку, якщо воно отримано 

без жодного примусу; 

 ніхто не може бути підданий покаранню за діяння, які на час їх 

вчинення не визнавали ся злочином; 

 ніхто не може бути повторно засуджений за один і той же злочин; 

 кожен має право на відшкодування державою шкоди, заподіяної в 

результаті судової помилки або необґрунтованого затягування справи, а також 

недбалості [58, с. 466]. 

Найбільш повний перелік принципів здійснення судочинства та 

пов’язаних з ними положень міститься у Конституції Республіки Перу від 

31 жовтня 1993 року (з наступними змінами та доповненнями), у статті 139 якої 

визначається, що принципи та права судових функцій є такими: 

 єдність і винятковість судової системи. Не існує незалежної 

юрисдикції, і вона не може встановлюватися, за винятком військової та 

арбітражної юрисдикції. Не існує судового розгляду за допомогою передачі або 

делегування; 

 незалежність при реалізації судових функцій. Жоден орган влади не 

повинен відбирати справу, що розглядається судовим органом, або втручатися в 

виконання його функцій. Також як і не повинен визнавати недійсними накази в 

рамках прийнятого рішення, припиняти судовий розгляд, змінювати покарання 

або відстрочувати його виконання. Ці положення не поширюються на надання 

помилування главою виконавчої влади чи повноваження Конгресу проводити 

розслідування, які повинні реалізовуватися без втручання в судовий розгляд і 

без будь-яких судових наслідків; 

 дотримання належних процедур і судового захисту. Ніхто не може 

відмовлятися від юрисдикції, наперед визначеної законом, також як і не може 

підлягати судовому розслідуванню іншому, ніж те, яке було раніше порушено 

або розглядалося виключно юрисдикційними органами або спеціальними 

комісіями, створеними для цих цілей, незалежно від деномінації; 
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 публічність судового розгляду, якщо інше не передбачено законом. 

Судові розгляди, пов’язані з відповідальністю державних посадових осіб, 

злочинами, вчиненими за допомогою преси, і пов’язаними з основними 

правами, гарантованими Конституцією, завжди є публічними; 

 письмове пояснення судових наказів на всіх рівнях, за винятком 

простих процесуальних наказів, з точним зазначенням чинного закону і 

фактичних підстав, на яких вони базуються; 

 множинність юрисдикційного рівня; 

 компенсація в порядку, передбаченому законом, за судові помилки в 

кримінальних процесах і незаконні арешти, з обмеженням будь-якого 

зобов’язання, яке може бути встановлено; 

 принцип неможливості відмови від здійснення правосуддя, незважаючи 

на правову прогалину або недолік. У цьому випадку мають застосовуватися 

загальні правові принципи та звичайне право; 

 принцип незастосування за аналогією кримінального права і законів, 

що обмежують права; 

 принцип про те, що нікого не може бути піддано покаранню без 

судового розгляду; 

 застосування найбільш вигідного закону для обвинуваченого в разі 

сумнівів або конфліктів між кримінальними законами; 

 принцип про те, що ніхто не повинен засуджуватися заочно; 

 заборона відновлення закритих справ з остаточними обвинувальними 

вироками, амністією, помилуванням, відстрочкою виконання вироку та 

розпорядженням, яке має ефект прецеденту; 

 принцип, відповідно до якого ніхто не може позбавлятися права на 

захист на будь-якій стадії судового розгляду. Кожна особа має бути негайно 

повідомлена в письмовому вигляді про причини та підстави свого затримання. 

Крім цього, вона має право особисто спілкуватися з адвокатом за своїм 
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вибором і отримувати у нього рекомендації після того, як її викликав або 

заарештував будь-який орган влади; 

 принцип про те, що кожна особа має бути негайно поінформована в 

письмовому вигляді про причини і підстави свого арешту; 

 принцип безкоштовного здійснення правосуддя або безкоштовного 

захисту осіб з обмеженими засобами і окремих осіб у випадках, визначених 

законом; 

 участь народу в призначенні й звільненні суддів відповідно до закону; 

 зобов’язання Виконавчої влади співпрацювати в разі потреби в ході 

судового розгляду; 

 заборона реалізації судових повноважень будь-якою особою, яка не 

була призначена в порядку, визначеному Конституцією або законом. 

Юрисдикційні органи не можуть передавати ці повноваження під загрозою 

відповідальності; 

 принцип про те, що будь-яка особа має право проводити дослідження і 

здійснювати критику судових наказів та вироків у рамках закону; 

 право ув’язнених і засуджених на надання належних умов; 

 принцип про те, що метою кримінальної судової системи є 

перевиховання, реабілітація та реінтеграція засудженого з суспільством  

[66, с. 662–663]. 

Конституція США безпосередньо закріплює невелику кількість 

принципів здійснення судочинства, зокрема, принцип участі народу у 

здійсненні правосуддя (III стаття Конституції США, V–VII поправки до 

Конституції США), принцип доступності правосуддя (поправка VIII), принцип 

фінансової автономії судової влади (стаття III Конституції США), принцип 

інстанційності розгляду справи (стаття III Конституції США), принцип про 

неприпустимість свідчити проти себе (поправка V) [19, с. 92; 79]. 
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Натомість більшість принципів судочинства у США було вироблено 

практикою передусім Верховного суду США і на даний час все більше отримує 

закріплення в процесуальному законодавстві федерації і штатів [19, с. 93]. 

Професор права Австралійського національного університету Пітер Кейн 

зазначає, що у загальній системі права (Велика Британія, США, Канада, 

Австралія, Нова Зеландія) судовий процес в основному є змагальним і 

двостороннім [229, с. 292]. 

Таким чином, аналіз чинних положень сучасних конституцій зарубіжних 

країн свідчить, що у переважній більшості в них на конституційному рівні 

передбачено та врегульовано основні принципи здійснення судочинства. 

Незважаючи на те, що між конституційними системами судоустрою і 

судочинства країн світу є чимало відмінностей, спільним є закріплення таких 

принципів судочинства, як незалежність суддів, гласність, усність, 

вмотивованість судових рішень. Принцип змагальності безпосередньо був 

закріплений у конституціях пострадянських країн у 90-тих роках XX століття. 

Натомість принцип диспозитивності судочинства на сьогодні залишається не 

передбаченим у конституціях країн світу. 

Конституційні принципи здійснення судочинства зарубіжних країн 

розвинені в численних органічних і звичайних законах про судоустрій, 

судочинство, статус суддів, процесуальних кодексах, однак рекомендований 

обсяг нашого дослідження не дає змоги їх детально розглянути. 

У результаті аналізу положень розглянутих конституційних актів країн 

світу слід зробити висновок про наявність двох підходів до конституційного 

закріплення принципів здійснення судочинства: інституційний (закріплення 

конституційних принципів здійснення судочинства в межах різних структурних 

підрозділів конституції, як в Білорусі, Грузії, Болгарії, Австрії, Бельгії, 

Швейцарії, Іспанії, США); консолідований (закріплення конституційних 

принципів здійснення судочинства на рівні окремого структурного підрозділу 

(статті) конституції, як в Україні, Сербії, Бразилії, Венесуелі, Перу). 
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3.2. Міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства 

 

Ускладнення суспільних відносин зумовлює збільшення кількості джерел 

міжнародного права, міжнародно-правових актів з найрізноманітніших питань 

міждержавних відносин. Проблематика міждержавного співробітництва у сфері 

правосуддя, судового захисту прав і свобод людини та громадянина 

залишається однією з найбільш актуальних і своєчасних, що вимагає 

ретельного осмислення та виявлення засобів і способів максимально 

ефективного забезпечення імплементації державами взятих зобов’язань. 

Відповідно до частини 1 статті 9 Конституції України чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [80]. 

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 

2004 року встановлює порядок укладення, виконання та припинення дії 

міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних 

інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики нашої 

країни, закріплених у Конституції України та законодавстві України. Згідно з 

статтею 2 цього Закону міжнародний договір України – це укладений у 

письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного 

права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься 

договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно 

від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол 

тощо) [37]. 

Вітчизняні правозастосовні органи, серед яких судові установи при 

здійсненні правосуддя, поряд із нормами національного законодавства 

застосовують принципи та норми, закріплені у джерелах міжнародного права. 

Розглянемо насамперед визначення понять «стандарт» і «міжнародний 

стандарт». 

Юридична енциклопедія визначає стандарт (англ. standard – норма, 

зразок, модель, від франц. standhard, букв. – твердо стояти, з гот. standan – 
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стояти і hardus – твердий, міцний) як документ, що встановлює для загального і 

багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, 

які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального 

ступеня впорядкованості у певній галузі. Розробляється як на матеріальні 

предмети (продукцію, речовини, ресурси, будівельні конструкції тощо), так і на 

норми, правила і вимоги до об’єктів організаційного, методичного, 

інформаційного, статистичного, загально-технічного, технічно-економічного та 

соціального характеру. Приймається в установленому порядку на основі 

консенсусу [225]. 

Також зазначається, що стандарт (standard) – це ознаки певного явища, 

що встановлені компетентним органом, звичаєм або за загальною згодою як 

модель чи приклад. Термін стандарт (standard) утворює синонімічний ряд із 

словом критерій (criterion), яке застосовується щодо будь-яких ознак 

(характеристик), що можуть використовуватись для перевірки якості певного 

об’єкта, незалежно від того, чи сформульовані такі характеристики як правило 

або принцип, чи ні [215]. 

За визначенням «Малої енциклопедії міжнародного права» міжнародні 

стандарти – це міжнародно-правові норми і принципи, що закріплюють 

стандартизовані правила поведінки суб’єктів міжнародного права у тих чи 

інших сферах міждержавного співробітництва. Існують міжнародні стандарти у 

галузі захисту прав людини, попередження злочинності й боротьби з 

правопорушниками, охорони навколишнього середовища, місцевого 

самоврядування тощо. Стандарти встановлюють певні мінімальні вимоги, 

дотримуватися яких повинні всі держави. Міжнародні стандарти містяться у 

міжнародних договорах та інших джерелах міжнародного права. Так, 

загальновизнані стандарти міжнародні в галузі прав людини закріплені в 

Загальній декларації прав людини 1948 року та в Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права 1966 року і Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні та культурні права 1966 року. Вони можуть міститися і в 

документах, не наділених обов’язковою юридичною силою, що приймаються 
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міжнародними організаціями. Наприклад, VII Конгрес ООН з питань 

запобігання злочинності та поводження з правопорушниками в 1985 році 

прийняв Стандартні мінімальні правила здійснення правосуддя щодо 

неповнолітніх [92, с. 360–370]. 

Правосуддя як основний правозахисний механізм може виконувати цю 

свою роль саме завдяки загальновизнаним його стандартам. Стандартам, які 

виходять з того, що визначення прав і свобод кожного в судовому процесі 

здійснюється на основі справедливих процедур, закінчується винесенням 

обов’язкових судових рішень, виконання яких забезпечує не тільки 

компенсацію заподіяної шкоди, а й відновлення в порушені права [189, с. 11]. 

Важливість закріплення міжнародних стандартів здійснення судочинства 

проявляється також у тому, що правосуддя є видом державної діяльності, який 

пов’язаний в певних випадках із застосуванням примусових заходів, тому 

визначити межі можливого обґрунтованого впливу держави на особистість – це 

першорядне завдання, що отримала визнання міжнародною спільнотою  

[226, с. 3–4]. 

Ю. П. Битяк слушно зазначає, що міжнародні стандарти взаємодіють не 

лише з галуззю права, до якої вони належать (декількох галузей права), а й із 

всією правовою системою загалом, тими суспільними відносин, які регулюють 

відповідні галузеві правові інститути й норми, та в яких відображено природу 

інститутів та норм, а також в яких відображено природу самих правових 

відносин [132, с. 241]. 

Міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства – це 

загальновизнані,  уніфіковані, розроблені міжнародним співтовариством типові 

принципи та норми здійснення судочинства, які закріплено у джерелах 

міжнародного права, є мінімальними правовими вимогами щодо національних 

правових систем держав-учасниць, що ратифікували чи іншим чином визнали 

даний міжнародно-правовий акт. 

Конституція України, визначивши головним обов’язком і завданням 

держави затвердження і забезпечення прав і свобод людини, істотно змінила 
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значення і місце суду в системі державних органів, поширила його юрисдикцію 

на всі правовідносини в державі і закріпила основні принципи судочинства. 

Однією із гарантій встановлення істини у справі та забезпечення захисту прав і 

свобод людини є законність. У цьому зв’язку законодавчий зміст принципу 

законності є саме тим положенням, яке гарантує абсолютний правовий захист, 

що надає можливість суб’єктам права бути захищеними у правовий спосіб 

незалежно від будь-яких обмежень приватного чи державного характеру. 

Принцип законності має на увазі не лише точне й неухильне виконання і 

дотримання вітчизняних законів та підзаконних актів, його дія (вимога щодо 

врахування) поширюється і на міжнародні договори, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України та практику Європейського суду з прав 

людини [33, с. 392]. 

Так, Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР Верховною 

Радою України було ратифіковано Конвенцію Ради Європи про захист прав 

людини і основоположних свобод, а також Перший протокол та протоколи № 2, 

4, 7 та 11 до неї [38; 50]. 

Статтею 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» визначено, що вітчизняні суди мають застосовувати не лише 

Конвенцію, а і як джерело права – практику Європейського суду з прав людини 

[44]. 

Слід зазначити, що початок розвитку системи міжнародно-правових 

стандартів здійснення судочинства пов’язаний з прийняттям Загальної 

декларації прав людини 1948 року, яка, зокрема, передбачила такі принципи 

здійснення судочинства, як рівність усіх перед законом (ст. 7); право на 

судовий захист (ст. 8); недоторканність особи у відносинах з 

правоохоронними органами (ст. 9); право на неупереджений і гласний суд 

(ст. 10); презумпція невинності і принцип, згідно з яким закон не має 

зворотної сили (ст. 11) [35]. 
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На сьогодні до чинних, основних і найбільш авторитетних міжнародно-

правових договорів і документів, які визначають ключові міжнародно-правові 

стандарти здійснення судочинства, слід віднести такі міжнародно-правові акти, як: 

 Загальна декларація прав людини (схвалена резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН 217 А (ІІІ) від 10 грудня 1948 року); 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950  

року; 

 Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права 1966 року; 

 Основні принципи незалежності судових органів (схвалені 

резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 

13 грудня 1985 року); 

 Монреальська універсальна декларація щодо незалежності правосуддя 

1983 року (Перша світова конференція щодо незалежності правосуддя, 

Монреаль); 

 Європейський статут судді (прийнятий Європейською асоціацією 

суддів у 1993 році); 

 Європейська хартія про статус суддів (Рада Європи, 1998 року); 

 Загальна (Універсальна) хартія судді (схвалена Центральною Радою 

Міжнародною Асоціацією Суддів 17 листопада 1999 року, Тайпей (Тайвань); 

 Велика хартія суддів. Консультативна рада європейських суддів. 

Основоположні принципи (прийнята у Страсбурзі 17 листопада 2010 року); 

 Спільний висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» Венеціанської комісії та Дирекції з співпраці Генеральної дирекції з 

прав людини та правових питань Ради Європи (ухвалений Венеціанською 

комісією на 84-ій Пленарній сесії (Венеція, 15–16 жовтня 2010 року); 

 резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи; 

 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи з питань правосуддя; 

 рішення Європейського суду з прав людини та інших міжнародних 

судових установ; 
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 інші джерела міжнародного права, що містять міжнародні стандарти 

здійснення судочинства. 

Важливе місце в системі міжнародно-правових стандартів займають 

положення, розроблені міжнародними судовими установами, які створені та 

функціонують на основі міжнародних договорів. 

Міжнародні суди, відповідно до прийнятої юридичної доктрини, також як 

і національні, є правозастосовними органами, тому їх рішення не створюють 

нові норми права, в той же час рішення Міжнародного Суду розглядаються в 

статті 38 Статуту Міжнародного Суду ООН як допоміжні засоби в процесі 

міжнародної правотворчості, які не створюють чи змінюють норми 

міжнародного права, а лише встановлюють існуюче право [206; 90, с. 52]. 

Рішення Міжнародного Суду та консультативні висновки, якщо вони 

винесені відповідно до принципів і норм міжнародного права, можуть і повинні 

позитивно впливати на правосвідомість та практичну діяльність суб’єктів 

міжнародного права, основними з яких є держави [15, с. 134]. 

У зв’язку з цим рішення міжнародних судових установ необхідно 

розглядати як один із базових елементів міжнародно-правових стандартів 

здійснення судочинства. 

Зазначимо, що не всі норми міжнародного права, які містять міжнародно-

правові стандарти здійснення судочинства, носять загальнообов’язковий 

характер, окремі з них є рекомендаційними. Традиційно існуючий перелік 

подібних документів прийнято відносити до категорії «м’якого права», 

невиконання якого не несе міжнародно-правової відповідальності. Водночас під 

загрозою все-таки виявляється політичний престиж держави, що припускається 

порушення таких норм.  

Наприклад, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, а також 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод є частиною 

національного законодавства Української держави згідно зі статтею 9 
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Конституції України та підлягають обов’язковому застосуванню на 

національному рівні [80]. 

Разом із тим не є складовою частиною нашого законодавства, зокрема, 

«Основні принципи незалежності судових органів», схвалені резолюціями 

Генеральної Асамблеї ООН №№ 40/32, 40/146 від 29 листопада та 13 грудня 

1985 року, «Бангалорські принципи поведінки суддів» від 19 травня 2006 року, 

схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН № 2006/23 від 

27 липня 2006 року, рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам, висновки Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету 

Міністрів Ради Європи тощо. Такі документи в преамбулах, як правило, містять 

вказівку про те, що вони рекомендуються до виконання і вжиття заходів на 

національному рівні з урахуванням умов та традицій кожної країни. Однак роль 

цих «необов’язкових» актів і директив надзвичайно важлива, оскільки саме 

вони тлумачать та роз’яснюють стандарти, закріплені в обов’язкових 

міжнародних документах, що приймаються за результатами збору інформації та 

вивчення конкретних питань у правових системах різних країн, акумулюють їх 

досвід у тих чи інших сферах, а також містять висновки, аналіз оцінюваних 

процесів і практичні рекомендації до впровадження тих чи інших принципів 

[33, с. 10–11]. 

Міжнародні стандарти та документи, розроблені Радою Європи у сфері 

судоустрою та статусу суддів, які, як правило, мають рекомендаційний 

характер, безперечно, відіграють важливу роль у процесі удосконалення 

європейських судових систем. Переважно держави-члени Ради Європи 

вважають за необхідне враховувати їх положення у національних 

законодавствах та на практиці організації й забезпечення діяльності судової 

влади [33, с. 142]. 

Найбільш розвинутим і фундаментальним на міжнародному 

нормативному рівні міжнародним стандартом здійснення судочинства є 

незалежність судів і суддів, який є загальновизнаним міжнародно-правовим 

принципом.  
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Найбільш обґрунтовано положення щодо незалежності судової влади 

сформульовано в «Основних принципах незалежності судових органів», 

прийнятих резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 40/32 від 29 листопада та 

40/146 від 13 грудня 1985 року. 

Згідно з «Основними принципами незалежності судових органів» 

незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в 

конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані 

шанувати незалежність судових органів і дотримуватися її. Судові органи 

вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів і відповідно до 

закону, без будь-яких  обмежень, неправомірного впливу, спонуки, тиску, 

погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких 

причин. Судові органи володіють компетенцією стосовно всіх питань судового 

характеру і мають виняткове право вирішувати, чи входить передана їм справа 

до їхньої встановленої законом компетенції. Забороняється неправомірне чи 

несанкціоноване втручання в процес правосуддя, і судові рішення, винесені 

суддями, не підлягають перегляду. Принцип незалежності судових органів не 

перешкоджає здійснюваному відповідно до закону судовому перегляду чи 

пом’якшенню вироків, винесених судовими органами. Також принцип 

незалежності судових органів дає судовим органам право і вимагає від них 

забезпечення справедливого ведення судового розгляду і дотримання прав 

сторін. Кожна держава-член повинна надавати відповідні засоби, які давали 

б змогу судовим органам належним чином виконувати свої функції  [30, с. 

214; 119]. 

«Бангалорськими принципами поведінки судді» від 19 травня 2006 року, 

схваленими Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 

2006 року № 2006/23, принцип незалежності названо цінністю № 1. 

Незалежність судових органів є передумовою верховенства закону і 

засадничою гарантією справедливого розгляду справи в суді. Тож суддя 

повинен відстоювати і зразково реалізовувати принцип незалежності судових 

органів у його індивідуальному та інституційному аспектах. Зокрема, суддя 
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повинен виконувати свою професійну функцію незалежно, виходячи виключно 

з оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від 

стороннього впливу, спонукання, тиску, загроз чи втручання, прямого чи 

опосередкованого, що здійснюється з будь-якої сторони та з будь-якою метою 

[9; 30, с. 216]. 

Резолюцією Економічної та соціальної Ради ООН № 1989/60 прийняті та 

схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 44/162 від 15 грудня 

1989 року «Рекомендації щодо ефективного впровадження Основних 

принципів щодо незалежності судових органів», зокрема: 

– всі держави мають прийняти та впровадити Основні принципи 

незалежності судових органів відповідно до правил конституційного процесу 

країни та внутрішньої практики; 

– жодний суддя не може бути призначений, обраний чи іншим чином 

залучений до виконання своїх обов’язків на умовах або з метою, що несумісні з 

Основними принципами незалежності судових органів. Жоден суддя не 

повинен приступати до роботи в суді на умовах або з метою, що несумісні з 

Основними принципами незалежності судових органів; 

– основні принципи мають застосовуватися до всіх суддів, включаючи 

таких, які не є професійними юристами; 

– держава має гарантувати, що Основні принципи будуть широко 

розповсюджуватися принаймні офіційною мовою (мовами) країни, яка їх 

прийняла. Судді, юристи, представники органів законодавчої та виконавчої 

влади і суспільство в цілому мають бути проінформовані в найбільш 

прийнятний спосіб про важливість і зміст Основних принципів таким чином, 

щоб вони могли сприяти їх застосуванню в системі правосуддя. Зокрема, 

держава має зробити текст Основних принципів доступним для всіх суддів та 

ін. [33, с. 24–36]. 

Пунктами 10 і 11 Висновку № 1 (2001) Консультативної ради 

європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо стандартів 

незалежності судової влади та незмінюваності суддів звертається увага, що 
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«незалежність судів є передумовою верховенства права та основоположною 

гарантією справедливого суду. На суддів «покладається відповідальність за 

прийняття остаточного рішення стосовно життя людини, свобод, прав, 

обов’язків та власності громадян». Незалежність суддів є прерогативою чи 

привілеєм не для захисту власних інтересів, але в інтересах верховенства права 

та тих, хто шукає й очікує правосуддя. Ця незалежність повинна існувати 

стосовно як суспільства в цілому, так і сторін будь-якої судової справи, в якій 

судді повинні винести рішення… Для того, щоб судова влада могла виконувати 

ці функції, вона повинна бути незалежною від цих органів, що означає її захист 

від неналежних зв’язків із ними та впливу з їхнього боку. Таким чином, 

незалежність служить гарантією неупередженості. Це обов’язково впливає на 

майже кожний аспект кар’єри судді: від підготовки до призначення на посаду, 

просування по службі та дисциплінарних заходів» [33, с. 53]. 

Загальною (Універсальною) хартією судді, ухваленою 17 листопада 

1999 року Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів в Тайпеї 

(Тайвань) визначено, що «судді в своїй роботі повинні забезпечувати права 

кожного на чесний та справедливий розгляд справи в судді. Вони повинні 

підтримувати право осіб, що хочуть встановити свої цивільні права та 

обов’язки чи, у разі висунення проти них будь-якого кримінального 

звинувачення, на чесне та відкрите слухання, яке має відбутися в розумний 

термін та повинно проводитися незалежним та неупередженим судом. 

Незалежність судді є важливого умовою для неупередженого судочинства, що 

відповідає вимогам закону. Вона є неподільною. Будь-які інституції чи органи 

влади як на національному, так і на міжнародному рівні, повинні поважати, 

захищати та охороняти цю незалежність (стаття 1)» [33, с. 112]. 

Стратегія Компоненту 5 Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в 

Україні» «Незалежність судової системи» ґрунтується на припущенні, що 

існуватиме потужна політична воля до прийняття необхідних конституційних 

та законодавчих змін із одночасним посиленням органів суддівського 

самоврядування; забезпечення більш прозорого відбору, призначення та 
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кар’єрного зростання суддів разом з ефективним професійним навчанням до 

призначення та під час перебування на посаді; надання Верховному суду 

ключової ролі у консолідації уніфікованої судової практики в усій країні та ін. 

Компонент 5 спрямований на досягнення таких цілей: 

 зміцнення верховенства права; 

 розподіл повноважень, зафіксований як на законодавчому, так і на 

практичному рівні; 

 вдосконалення захисту прав людини; 

 впровадження найкращих європейських практик, що стосуються 

функціонування судової системи; 

 підвищення прозорості управління адмініструванням судової системи; 

 посилення діалогу з громадянським суспільством; 

 сприяння інституційній співпраці у судовій системі. 

Компонент 5 Проекту передбачає допомогу в аналізі та наданні 

пропозицій щодо внесення необхідних змін до Конституції, які сприятимуть 

незалежності судової системи України Варто скористатися недавніми 

політичними зламами для поглиблених конституційних змін, включаючи 

перегляд інституційної структури судової системи України задля підвищення її 

прозорості, ефективності та зрозумілості для загального населення [138]. 

Український вчений П. Стецюк на підставі аналізу міжнародно-правових 

актів у частині гарантування незалежності судової влади стверджує, що до 

міжнародних стандартів незалежності судової влади належать дві основні 

групи гарантій, а саме: зовнішні гарантії, які забезпечують зовнішні ознаки 

незалежності (спосіб і строки призначення суддів, виконання їх рішень); 

внутрішні гарантії, які формулюють внутрішні механізми незалежності 

(матеріальна винагорода і питання кар’єри, відсутність дискримінації в 

організації роботи). До міжнародно-правових стандартів незалежності судової 

влади насамперед відносяться державне гарантування закріплення незалежності 

суддів у конституціях або законах, наявність установлених вимог щодо осіб, які 
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претендують на зайняття посади судді, можливість для суддів користуватися 

свободою слова, віросповідання, свободою створення асоціацій та участі у 

зборах, гарантовані державою строки повноважень суддів, їх незалежність, 

безпека, відповідна винагорода, умови праці, пенсії, вік виходу на пенсію тощо 

[191, с. 65–66]. 

Фундаментальне значення для судоустрою і судочинства має 

верховенство права. Ефективність і якість судочинства, діяльності судової 

системи – невід’ємна складова якості та ефективності функціонування держави 

загалом, адже судова влада – частина державної влади. Громадяни повинні 

довіряти судовій владі, відчувати в судах захист, відновлення справедливості й 

торжество верховенства права [33, с. 10–11]. 

На думку А. О. Рибченка, гарантії принципу верховенства права у 

міжнародному судочинстві за своєю правовою природою можуть бути умовно 

поділені на дві групи: організаційні; функціональні. Функціональними 

гарантіями принципу верховенства права у міжнародному судочинстві слід 

вважати заходи, спрямовані на забезпечення: оперативності розгляду судових 

справ; незалежності та безсторонності суддів під час розгляду судових справ; 

відповідальності учасників процесу за неналежну поведінку в ході розгляду 

справи; наявності правових умов використання найсучасніших технічних 

засобів під час розгляду судових справ; окремі заходи, спрямовані на 

забезпечення ефективності судочинства в цілому; належної якості судових 

рішень, що виносяться судами за результатами розгляду справ; належної якості 

перегляду рішень нижчестоящих судів судами вищих інстанцій; підвищення 

ефективності діяльності Європейського суду з прав людини. Організаційними 

гарантіями принципу верховенства права в міжнародному судочинстві можна 

вважати: незалежність суддів; належну професійну підготовку суддів, 

включаючи знання міжнародного та європейського права; примат положень 

Європейської конвенції з прав людини над законами, проте вони є нижчими за 

юридичну силу Конституції; розвиток прямих контактів як між національними 

судовими установами, так і міжнародними інституціями; скорочення 
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відмінностей у застосуванні принципу верховенства права в системах, 

пов’язаних однаковими міжнародними стандартами; доступність інформації 

про законодавство; дотримання правил юридичної техніки при підготовці 

законів, що означає насамперед його зрозумілість, чіткість правових приписів; 

взаємозв’язок між правообмеженнями і метою, задля реалізації якої вони 

встановлюються; цілеспрямованість законів; стабільність правових норм; 

наявність державних заходів недопущення будь-яких проявів дискримінації; 

автономність судової системи в цілому [147, с. 13]. 

Особливе і основоположне місце у змісті принципу верховенства права 

посідає засада верховенства конституції. Як стверджує Н. Мяловицька, 

верховенство конституції у правовій системі полягає в тому, що вона є не 

просто основним законом, а законом, який має найвищу юридичну силу 

порівняно з іншими законодавчими актами. Норми конституції є 

основоположним джерелом не тільки конституційного права, а й інших галузей. 

Предметом їх регулювання є фундаментальні, найважливіші політико-правові, 

суспільні відносини [105, с. 22]. 

Підвищення ефективності діяльності судових органів було і залишається 

одним із ключових питань у процесі реформування судової системи та 

розбудови правової держави. Від адекватного уявлення про те, яким саме має 

бути дієве судочинство та оптимального вибору конструктивних шляхів 

поліпшення його якості залежатиме, наскільки буде достатньо національних 

засобів правового захисту для розв’язання поставлених перед судовою 

системою завдань. Міжнародні стандарти у сфері судочинства як авторитетні 

узгоджені узагальнення (висновки) належної практики та провідних принципів, 

що їх має досягти кожна держава на національному рівні, є орієнтирами для 

підвищення такої ефективності [33, с. 312]. 

Вважаємо, слід погодитись з думкою авторів збірки «Європейські та 

міжнародні стандарти у сфері судочинства» (Київ, 2015), яка включає базові 

документи щодо функціонування судової системи, судоустрою, прийняті ООН 

та інституціями Ради Європи, Європейською комісією ефективності 
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правосуддя, Консультативною радою європейських суддів, що «… важливість 

міжнародних стандартів у сфері судочинства з часом не ослабне, адже 

суддівська незалежність у державі забезпечується не тоді, коли відповідні 

норми існують у законах, а в тому випадку, коли ці норми дієво застосовуються 

на практиці» [33, с. 18]. 

Отже, на сьогодні найбільш авторитетним міжнародними документами 

щодо судочинства на європейському рівні є рекомендації Комітету Міністрів 

Ради Європи. Деякі норми та процедури судочинства, прийняті у державах на 

національному рівні, не відповідають потребам сучасного громадянського 

суспільства та є перешкодою для ефективного здійснення правосуддя, місію із 

забезпечення оперативності судового розгляду із одночасним дотриманням 

прав сторін і принципу їх рівності має виконувати саме суд (Рекомендація 

№ REC (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів цивільного 

судочинства, спрямованих на вдосконалення функціонування правосуддя). 

Активна роль суду полягає у можливості вимагати від сторін пояснень, які суд 

визнає необхідними, та особистої явки; викликати свідків, особливо коли 

йдеться про інтереси інших осіб, окрім тих, які беруть участь у справі; 

контролювати допит свідків; виключати з участі у розгляді осіб, чиї можливі 

свідчення не стосуються цієї справи, обмежувати кількість свідків у справі 

тощо [33, с. 312–313]. 

Рекомендацією № R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на 

вдосконалення функціонування правосуддя (прийнята Комітетом Міністрів 

28 лютого 1984 року на 367-ому засіданні заступників міністрів) рекомендовано 

урядам держав-учасниць вжити чи посилити, залежно від обставин, будь-які 

заходи, які вони вважають необхідними для вдосконалення цивільного процесу, 

керуючись такими принципами: 

‒ судове провадження зазвичай має складатися з не більш ніж двох 

судових засідань: перше засідання може бути попереднім слуханням 

підготовчого характеру, а в ході другого можуть представлятися докази, 
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заслуховуватись аргументи сторін і, якщо це можливо, виноситись рішення. 

Суд має вживати заходів для того, щоб всі дії, необхідні для проведення 

другого засідання, проводилися вчасно, і щоб затримки в принципі не 

дозволялися, окрім випадків виникнення нових фактів або за інших виняткових 

і важливих обставин. До будь-якої сторони мають застосовуватися санкції, 

якщо вона, отримавши відповідне повідомлення від суду, не вдається до 

процесуальних дій у терміни, встановлені законом або судом. Залежно від 

обставин, такі санкції можуть включати позбавлення права на процесуальну 

дію, відшкодування завданих збитків чи витрат, накладення штрафу і відмову 

від розгляду справи. Суд має бути в змозі викликати свідків і накладати 

відповідні санкції (штрафи, відшкодування збитків тощо) в разі неявки свідків 

без поважних причин. За відсутності свідка суд повинен вирішити, чи слухання 

має продовжуватися без заслуховування його свідчень. Для полегшення 

порядку слухання свідчень свідків слід, за відповідних обставин, передбачити 

використання таких сучасних технічних засобів, як телефонний або 

відеозв’язок. Якщо призначений судом експерт не представляє свою доповідь 

чи безпідставно її затримує, до нього мають бути застосовані відповідні санкції. 

Вони можуть набути форми зменшення гонорару, відшкодування витрат чи 

збитків або дисциплінарних заходів, вжитих судом або професійною 

організацією, залежно від обставин; 

‒ якщо сторона починає відверто необґрунтоване провадження, суд має 

бути наділений повноваженням постановляти рішення у справі у спрощеному 

порядку і, якщо це доречно, накладати на цю сторону штраф або виносити 

рішення про відшкодування збитків, завданих іншій стороні. Коли в ході 

судового провадження сторона поводиться недобросовісно і явно зловживає 

процедурою з очевидною метою затягнути провадження, суд має бути 

наділений повноваженнями невідкладно винести рішення по суті справи, або 

застосувати санкції, такі як накладення штрафу, відшкодування завданих 

збитків або позбавлення права на процесуальну дію; в особливих випадках суд 

має бути у змозі стягнути судові витрати з адвоката. Професійним організаціям 
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адвокатів слід запропонувати передбачити дисциплінарні санкції у випадках, 

коли якийсь із їхніх членів діяв у способи, описані в попередніх параграфах; 

‒ суд має, принаймні в ході попереднього засідання, а, якщо це можливо, 

то і в усьому перебігу провадження, відгравати активну роль у забезпеченні 

швидкого здійснення провадження, із дотриманням прав сторін, включаючи 

право на рівне ставлення. Зокрема, суд має бути наділений proprio motu 

повноваженнями вимагати від сторін необхідних роз’яснень; вимагати від 

сторін особистої явки; торкатись питань права; вимагати свідчень, принаймні у 

випадках, коли йдеться не лише про інтереси сторін у справі; контролювати 

процес отримання свідчень; виключати з провадження свідків, чиї можливі 

свідчення не матимуть відношення до справи; обмежувати кількість свідків у 

конкретній обставині у справі, якщо кількість свідків виявляється завеликою. 

Такі повноваження мають здійснюватися в межах предмета судового 

провадження; 

‒ суд, принаймні в першій інстанції, слід наділити повноваженнями 

вирішувати, з огляду на характер справи і за винятком випадків, коли зазначене 

чітко передбачене законом, чи провадження має здійснюватися письмово або 

усно, або в обидва ці способи; 

‒ за винятком випадків, коли закон передбачає інакше, позови сторін, 

їхні подання щодо позовної давності, заперечення у справі та, в принципі, 

свідчення сторін мають надаватися на якомога більш ранньому етапі 

провадження і, в будь-якому випадку, до закінчення його попереднього етапу, 

якщо він має місце. При розгляді апеляційної скарги суд зазвичай не враховує 

факти, які не були представлені суду першої інстанції, окрім випадків, якщо: 

а) при розгляді справи судом першої інстанції ці факти не були відомі; b) особа, 

яке представляє ці факти, не була стороною провадження в суді першої 

інстанції; с) існує якась особлива підстава для визнання таких фактів; 

‒ судове рішення має бути постановлене в кінці провадження або 

якомога скоріше після його завершення. Рішення суду має бути якомога більш 
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стислим. Воно може містити посилання на будь-яку норму права, але має з 

певністю вирішити всі питання, пов’язані з претензіями сторін; 

‒ слід вживати заходів задля відвернення зловживань засобами 

правового захисту після постановлення судового рішення; 

‒ більш того, слід запровадити конкретні правила чи звід правил, які 

прискорюватимуть вирішення спорів: а) у невідкладних справах; b) у справах, 

які стосуються незаперечного права, претензій щодо відшкодування завчасно 

оцінених збитків та у випадках подання позову на невеликі суми; с) у зв’язку з 

дорожньо-транспортними пригодами, трудовими спорами, відносинами між 

орендодавцем і орендатором житла і деякими питаннями сімейного права, 

зокрема встановленням і переглядом розміру аліментів. З цією метою можна 

застосовувати один чи кілька з таких заходів: спрощені методи започаткування 

судового провадження; відмова від судових засідань, проведення лише одного 

слухання або, залежно від обставин, проведення попереднього слухання; 

здійснення лише усного провадження чи провадження лише на письмі, залежно 

від обставин; заборона або обмеження деяких заперечень і роз’яснень; гнучкіші 

правила надання свідчень; відмова від перерв у слуханнях або проведення 

засідання лише з короткими перервами; призначення судового експерта ex 

offcio або за клопотанням сторін на початку провадження, якщо це є можливим; 

активна позиція суду у веденні справи, виклику свідків та слуханні свідчень. 

Такі конкретні правила або звід правил можуть, залежно від обставин, бути 

обов’язковими, застосовуватися за клопотанням однієї зі сторін або 

потребувати згоди всіх сторін; 

‒ судовим органам належить мати в своєму розпорядженні найсучасніші 

технічні засоби, задля здійснення правосуддя за найсприятливих для його 

ефективності умов, зокрема шляхом полегшення доступу до різних джерел 

права, а також пришвидшенням відправлення правосуддя [145]. 

Рекомендацією № REC (95) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо запровадження та покращення функціонування систем і процедур 

оскарження у цивільних і господарських справах (прийнята Комітетом 
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Міністрів 7 лютого 1995 року на 528-ому засіданні заступників міністрів) 

визначається «право на судовий контроль» (стаття 1), до якого включаються 

такі положення: 

– у принципі повинна існувати можливість контролю за будь-яким 

рішенням суду нижчого рівня («суду першої інстанції») судом вищого рівня 

(«судом другої інстанції»); 

– у випадку прийняття рішення про доцільність передбачення винятків з 

цього принципу будь-які такі винятки мають бути встановлені законом і 

відповідати загальним принципам правосуддя; 

– сторонам необхідно надавати інформацію щодо їхнього права на 

оскарження та щодо того, як скористатися з такого права, як, наприклад, про 

строки, в які має подаватися апеляція; 

– суддям судів вищих інстанцій не можна дозволяти участь у 

провадженні у справах, якими вони опікувалися в суді нижчої інстанції [146]. 

Слід зазначити, що на сьогодні міжнародно-правові стандарти здійснення 

судочинства активно застосовуються як Конституційним Судом України, так і 

судами загальної юрисдикції. 

Суддя Конституційного Суду України О. Тупицький зазначає, що 

використання Конституційним Судом України при вирішенні справ положень 

міжнародних правових актів та практики ЄСПЛ, а також правова природа 

рішень Конституційного Суду України сприяють імплементації принципів 

міжнародного права та сучасних європейських правових стандартів у правову 

систему України [201, с. 117; 8]. 

Так, Конституційним Судом України в Рішенні від 25 листопада 1997 року 

№ 6-зп сформульовано правову позицію, за якою удосконалення законодавства 

в контексті статті 55 Конституції України має бути поступовою тенденцією, 

спрямованою на розширення судового захисту прав і свобод людини, зокрема 

судового контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень (пункт 2 мотивувальної частини). 

Ця правова позиція кореспондується з положеннями статті 13 Конвенції про 
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захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) щодо 

ефективного засобу юридичного захисту порушень. Реалізація права на 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності вказаних суб’єктів має відповідати 

також вимозі стосовно доступності правосуддя, про що зазначено у 

міжнародних правових документах – Загальній декларації прав людини (стаття 

8), Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (стаття 14), 

Конвенції (стаття 6), Декларації основних принципів правосуддя для жертв 

злочинів та зловживання владою, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 

29 листопада 1985 року (пункт 4) [164]. 

16 липня 2014 року між Конституційним Судом України та 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні підписано Меморандум про 

співробітництво, метою якого є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на 

просування міжнародних стандартів у галузі прав людини і основоположних 

свобод, верховенства права і демократичного розвитку, зміцнення 

інституційного потенціалу Конституційного Суду України та його Секретаріату 

[98, с. 141]. 

Водночас, оскільки міжнародно-правові стандарти здійснення 

судочинства недостатньо врегульовані та систематизовані, це дає можливість їх 

розширення на рівні національної правової системи. 

Отже, на сучасному рівні розвитку міждержавного співробітництва 

вироблено широкий комплекс міжнародно-правових стандартів здійснення 

судочинства, дотримання і виконання яких є важливим фактором розвитку та 

вдосконалення правової державності на національному рівні. 

Міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства виявляють свій 

зміст у численних нормах міжнародного права, які різноманітні як за своєю 

юридичною значимістю, так і політико-правовою значимістю в системі 

міжнародних зобов’язань держав. Система міжнародно-правових стандартів 

здійснення судочинства є розвинутою, розгалуженою і містить значну кількість 

матеріально-правових та процесуальних принципів, визнаних світовим 

співтовариством з метою гарантувати кожній особі належний і ефективний 
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судовий захист. Головним чином міжнародно-правові стандарти здійснення 

судочинства одержали свій розвиток і нормативно-правове закріплення у 

регіональній міжнародній організації – Раді Європи, а визначальним засобом їх 

становлення стала судова практика Європейського суду з прав людини, а також 

рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи. 

Узагальнення міжнародно-правових стандартів здійснення судочинства у 

частині реалізації відповідних конституційних принципів дає змогу зробити 

висновок, що принципи та норми міжнародного права істотно доповнюють 

норми національного права з питань здійснення судочинства. Більше того, 

значна кількість принципів здійснення судочинства набула великого значення 

завдяки своєму нормативному закріпленню на міжнародно-правовому рівні. 
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3.3. Шляхи вдосконалення правового регулювання  

конституційних принципів здійснення судочинства в Україні 

 

Теоретично обґрунтоване і практично виважене реформування 

конституційно-правових положень законодавства про судоустрій і судочинство 

в Україні є одним із основних напрямів діяльності держави на сучасному етапі 

свого функціонування. Серед проблематики судової влади ключове місце 

відводиться принципам здійснення судочинства, що потребує відповідного 

наукового обґрунтування у межах предмета нашого дослідження. 

Як слушно зазначає М. Д. Савенко, судова реформа повинна проводитися 

з урахуванням національних традицій, рівня загальної, політичної, правової 

культури, рівня довіри до суддів та інших органів державної влади, стану 

правопорядку в державі. Не можна механічно копіювати судову систему іншої 

країни, де вона ефективно функціонує, а тим паче об’єднувати в одну судові 

системи чи їхні елементи різних країн. Друга вимога полягає в тому, що судова 

реформа має проводитися в умовах політичної та економічної стабільності  

[179, с. 10]. 

Реформи в сфері судочинства – складне та відповідальне завдання. Його 

виконання вимагає комплексного підходу, починаючи із упровадження 

конституційних засад, які визначають нормотворчу діяльність у сфері 

судочинства та здійснення правосуддя. Тож знання та розумне застосування 

міжнародних стандартів у цій сфері законотворчої роботи – це перший крок 

[33, с. 10]. 

Варто підкреслити, що питання конституційних принципів здійснення 

судочинства окреслене у нині діючій Концепції вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів, схваленій Указом Президента України від 10 травня 2006 року 

№ 361/2006. Одним із завдань Концепції є визначення шляхів удосконалення 

законодавства у сфері судівництва. Справедливе судочинство та належний 

захист прав і свобод людини можливі лише за наявності досконалого 
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процесуального законодавства. Відповідно до Розділу IV «Судочинство» 

правила судової процедури мають слугувати ухваленню правосудного рішення 

у справі та забезпечувати рівні гарантії учасникам процесу щодо судового 

захисту їхніх прав. Судочинство як найдієвіший інститут забезпечення 

верховенства права має ґрунтуватись, зокрема, на таких загальних принципах, 

як: законність; рівність учасників процесу; диспозитивність; змагальність; 

розумні строки розгляду справ; гласність; відкритість (публічність); 

обов’язковість рішень суду [82]. Незважаючи на те, що пройшло понад десять 

років з прийняття вказаної Концепції, її положення залишаються актуальними, 

а більшість наведених принципів судочинства знайшли своє відображення у 

законодавстві. 

Найважливішим чинником діяльності судової влади є застосування права 

у вигляді судових рішень. Не заперечуючи в цілому проти тези, що 

застосування права є властивим і для інших владних суб’єктів, усе ж необхідно 

підкреслити, що за своєю спрямованістю, організацією і формами діяльності 

саме суди у першу чергу покликані і здатні судити «про право». Таке розуміння 

судової влади як державно-владної сили, здатної на правових засадах за 

допомогою індивідуальних приписів провести закладену у правових нормах 

програму функціонування суспільних відносин, у реальному житті має бути 

властива сучасній правовій державі, якою прагне бути Україна [120, с. 145]. 

Пленумом Верховного Суду України у постанові від 13 червня 2007 року 

№ 8 «Про незалежність судової влади», зокрема, звертається увага, що гарантії 

самостійності судів та незалежності суддів в Україні належним чином не 

забезпечені. На практиці законодавчим органом, органами виконавчої влади, їх 

посадовими особами ігнорується конституційний принцип поділу влади на 

законодавчу, виконавчу та судову [128]. 

Крім того, суди не завжди враховують у своїй діяльності положення 

постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 

«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» [127], 
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в якій надано рекомендації щодо правильного застосування норм Конституції 

України при здійсненні правосуддя [128]. 

Якщо ми прагнемо того, аби суд став більш дієвим органом захисту прав 

людини й основних свобод, функціонував на принципах справедливості, 

незалежності, доступності та відкритості, перш ніж вкотре реформувати судову 

систему, слід проаналізувати зміст її ефективності, встановити відповідність 

конституційним та міжнародно-правовим стандартам і, відповідно, визначити 

конструктивні напрями її удосконалення [33, с. 312]. 

20 травня 2015 року Указом Президента України № 276/215 затверджено 

Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015–2020 роки, відповідно до якої передбачено, що воно 

здійснюватиметься за такими напрямами, як, зокрема, підвищення ефективності 

правосуддя та оптимізація повноважень судів різних юрисдикцій; забезпечення 

прозорості та відкритості правосуддя тощо. Серед першочергових реформ, які 

необхідно впровадити, особлива увага приділяється судовій реформі, метою 

якої є утвердження такого правопорядку, який ґрунтується на високому рівні 

правової культури в суспільстві, діяльності всіх суб’єктів суспільних відносин 

на засадах верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі їх 

порушення – справедливого їх відновлення в розумні строки. Стратегія 

встановлює пріоритети реформування судової влади – системи судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів як на рівні конституційних змін, 

так і на рівні впровадження першочергових невідкладних заходів, які 

забезпечать необхідні позитивні зрушення у функціонуванні відповідних 

правових інститутів [136]. 

Згідно з проведеним у Стратегії аналізом стану правосуддя Конституція 

України проголошує Україну правовою державою, в якій права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави. В Україні визнається і діє принцип верховенства права [80]. 
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Відповідно до Стратегії реформування системи судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів проводитиметься у два етапи: 

 перший етап – невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на 

відновлення довіри до судової влади та суміжних правових інститутів в 

Україні; 

 другий етап – системні зміни в законодавстві, у тому числі прийняття 

змін до Конституції України та комплексна побудова інституційних 

спроможностей відповідних правових інститутів [136]. 

У зв’язку з новим етапом реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів України виникла необхідність дослідження 

засобів і заходів з підвищення ефективності правового регулювання 

застосування конституційних принципів здійснення судочинства. 

Судочинство – самостійна галузь діяльності держави та багатогранна, 

специфічна сфера, в якій провідну роль відіграють суди – державні органи, що 

мають закріплене конституційно (стаття 124 Конституції України) [80] 

виключне повноваження здійснювати правосуддя в Україні. Загалом 

судочинство має на меті здійснення правосуддя – відновлення справедливості в 

законний спосіб шляхом постановлення судом обґрунтованого рішення та його 

виконання. Водночас змістовне наповнення поняття судочинства в його 

широкому розумінні не обмежується лише реалізацією судами таких 

повноважень у процесуальний спосіб, а виходить за формальні рамки процесу 

як такого та охоплює питання організації судової влади загалом, суддівського 

самоврядування, побудови судової системи, її функціонування й фінансування, 

взаємовідносин судів та органів судової влади з органами законодавчої і 

виконавчої влади, правил призначення суддів, їх кар’єри, поведінки, 

відповідальності за проступки та звільнення тощо. Всі ці елементи – частини 

єдиного механізму, покликаного забезпечити життєдіяльність ефективної та 

доступної судової системи [33, с. 9]. 
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3 жовтня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон, яким 

Господарський процесуальний, Цивільний процесуальний кодекси України та 

Кодекс адміністративного судочинства України викладено в новій редакції, 

а також внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України та 

більш ніж 25 інших законодавчих актів (законопроект реєстр. № 6232). 

Метою законопроекту у пояснювальній записці до зазначеного 

законопроекту вказано нормативне врегулювання процесуальних механізмів, 

які мають забезпечити ефективний, справедливий, неупереджений та 

своєчасний захист прав і свобод особи в суді. Серед завдань законопроекту, 

зокрема, визначено: забезпечення реального дотримання принципів 

судочинства на всіх стадіях судового процесу; забезпечення своєчасності 

розгляду спорів судами та практичної реалізації принципу правової 

визначеності; гармонізація правил цивільного, господарського та 

адміністративного судочинства із збереженням специфіки кожного; 

удосконалення системи апеляційного перегляду справ та перегляду справ за 

нововиявленими обставинами; забезпечення належного функціонування нового 

Верховного Суду як єдиного для всіх судових юрисдикцій суду касаційної 

інстанції, впровадження механізмів вирішення юрисдикційних спорів та 

формування єдиної правозастосовної практики; запровадження механізмів 

протидії зловживанням процесуальними правами та ін. [130]. 

Прийняття законопроекту має сприяти подоланню процесуальних 

проблем, які перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні, 

удосконаленню принципів судочинства (змагальності, диспозитивності, 

пропорційності) та процесуальних механізмів (розгляд справ, запобігання 

зловживанню правами, впровадження «електронного суду» тощо) [18]. 

Варто зазначити, що в усіх запропонованих редакціях процесуальних 

кодексів передбачені аналогічні основні засади (принципи) судочинства, 

зокрема: верховенство права; законність; рівність усіх учасників судового 

процесу перед законом і судом; гласність і відкритість судового процесу; 

змагальність сторін; диспозитивність; пропорційність; обов’язковість судового 
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рішення; забезпечення права на апеляційний перегляд справи; забезпечення 

права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом 

випадках; розумність строків розгляду справи судом; неприпустимість 

зловживання процесуальними правами; відшкодування судових витрат 

сторони, на користь якої ухвалене судове рішення. 

У ЦПК України встановлена єдина відмінність – закріплення принципу 

поваги до честі й гідності, що доповнює принцип рівності усіх учасників 

судового процесу перед законом та судом (пункт 3 частини 3 статті 2 Кодексу). 

Кодекс адміністративного судочинства України також передбачає ці ж самі 

принципи судочинства, що й ГПК і ЦПК, за винятком принципу офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі, характерного для справ адміністративної 

юрисдикції. 

Нові редакції процесуальних кодексів передбачають низку змін, 

спрямованих на забезпечення таких засад судочинства, як змагальність, 

диспозитивність та пропорційність. 

Переважна більшість процесуальних повноважень суду переглянута 

виходячи з принципу виконання судом у цивільному та господарському 

процесах виключно ролі арбітра і ніколи – слідчого. Докази, включаючи 

висновки експертів, подаються сторонами; суд витребовує докази і призначає 

експертизу лише у визначених законом випадках. Разом із тим принцип 

офіційного з’ясування обставин справи, притаманний лише Кодексу 

адміністративного судочинства України, обмежено щодо позивача, який не є 

суб’єктом владних повноважень, правом суду витребовувати у нього лише 

докази стосовно наявності порушеного права, за захистом якого позивач 

звернувся до суду. Керуючись принципом пропорційності, суд зважує 

доцільність процесуальних дій порівняно із завданням судочинства, значенням 

справи, ціною позову, розміром судових витрат, визначає вид забезпечення 

позову, розмір зустрічного забезпечення, розподіляє судові витрати, визначає 

строки подання заяв по суті справи, вживає заходів процесуального примусу 

тощо. З урахуванням принципу диспозитивності сторонам надається фактична, 
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а не формальна свобода на будь-якій стадії судового процесу відмовитись від 

позову або укласти мирову угоду, предмет якої до того ж (на відміну від 

чинних правил) може виходити за межі предмета спору, якщо це не порушує 

вимоги закону і права третіх осіб [130]. 

З наведеного вбачається необхідність диференціації принципів 

судочинства в окремих галузях судового процесу. 

Нові редакції процесуальних кодексів включають в якості принципу 

судочинства повне фіксування технічними засобами судового процесу разом з 

його гласністю і відкритістю. Водночас принцип законності виключено з 

переліку основних засад судочинства в ГПК, ЦПК і КАС України. 

Згідно з Висновком Головного науково-експертного управління від 8 червня 

2017 року пропозиція законопроекту щодо створення так званого 

«електронного суду» потребує більш ґрунтовного вивчення та наразі виглядає 

дещо передчасною. Адже відомо, що сьогодні значна частина громадян України 

позбавлена можливості користуватися новітніми інформаційними 

технологіями. Це пов’язано як із низьким рівнем матеріального забезпечення 

населення, так і з відсутністю належного телекомунікаційного оснащення у 

багатьох регіонах України. З огляду на це більшість громадян буде вимушена 

звертатися до суду у «паперовій формі», а отже, сплачувати повну ставку 

судового збору за таке звернення. Разом із тим для громадян, які подаватимуть 

до суду аналогічні документи в електронній формі, буде застосовуватися 

коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору (див. 

частину третю статті 4 Закону України «Про судовий збір» у редакції проекту). 

Тим самим порушуватиметься один із основних конституційних принципів – 

принцип рівності усіх громадян перед законом, гарантований статтею 24 

Конституції України. Крім того, така «нерівність» із одночасним суттєвим 

підвищенням ставок судового збору (як це пропонується законопроектом), 

фактично унеможливить доступ до правосуддя значної кількості громадян, що є 

порушенням конституційного права особи на судовий захист, гарантований 

статтею 55 Основного Закону України [18]. 
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Також у Висновку Головного науково-експертного управління зазначено, 

що «процедура електронного правосуддя не відповідає гласності та відкритості 

судового процесу як основним засадам судочинства. Зокрема, у статті 11 

Закону України «Про судоустрій та статус судів» передбачено, що «судові 

рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, 

є відкритими. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної 

або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-

яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, 

встановленому законом». При цьому інформація про суд, який розглядає 

справу, сторони спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, 

апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії 

розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного суду 

до іншого є відкритою та має бути невідкладно оприлюдненою на офіційному 

веб-порталі судової влади України. Крім того, відповідно до частини 3 статті 11 

вищезазначеного Закону, розгляд справ у судах відбувається відкрито, у відкритому 

судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Основні 

принципи гласності і відкритості судового процесу також закладені також у 

статі 129 Конституції України» [18]. 

Зазначимо, що чинним Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 

(стаття 31) передбачено запровадження і діяльність в Україні Вищого 

антикорупційного суду (07.06.2018 р. прийнято Закон України «Про Вищий 

антикорупційний суд») та Вищого суду з питань інтелектуальної власності, 

однак повноцінну нормативно-правову основу для їх функціонування досі не 

створено. 

Ідея створення спеціалізованих антикорупційних судів уже багато років 

реалізовувалась в різних формах у цілому ряді країн. Спеціалізовані судові 

органи для розгляду корупційних справ (будь то окремі судді, спеціалізовані 

суди чи палати судів) утворені, принаймні, у 17 юрисдикціях (хоча в окремих 

випадках такі судові органи уповноважені розглядати й інші категорії справ 
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поряд з корупційними): Філіппіни, Пакистан, Хорватія, Болгарія, Мексика, 

Словаччина та інші [186]. 

Указом Президента України від 29 вересня 2017 року «Про утворення 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності» постановлено утворити 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності з місцезнаходженням у місті 

Києві. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування заходів, 

пов’язаних із реалізацією цього Указу [204]. 

У цьому контексті необхідно зазначити, що в різних країнах світу спори з 

питань інтелектуальної власності можуть вирішувати спеціалізовані чи загальні 

суди. У деяких країнах створені окремі спеціалізовані суди з інтелектуальної 

власності (Велика Британія, Канада, Португалія, Фінляндія). 

Крім цього, на сьогодні залишаються невирішеними проблеми, пов’язані 

з належним застосовуванням у національній судовій практиці рішень 

міжнародних судових установ, насамперед Європейського суду з прав людини. 

Верховний суд України досить часто у своїх рішеннях не застосовує 

міжнародну судову практику, вважаючи її необов’язковою для судів. Тому 

актуальним і необхідним уявляється запровадження дієвого механізму 

застосування міжнародно-правових стандартів судочинства, що знаходять свій 

вияв у міжнародній судовій практиці. Одним із таких кроків може стати 

створення інформаційної бази з офіційним перекладом рішень міжнародних 

судових установ тощо. 

Не припиняючи «роботу над помилками», науковцями констатується 

наявність в нашій державі значимих зрушень та позитивних результатів 

реформування в цій сфері, що має на меті наближення до загальновизнаних 

європейських стандартів. Проте у цьому контексті зазначається, що загальний 

процес реформування органів судової влади нашої держави відбувається досить 

складно та не носить системного, комплексного характеру. Розробляючи 

подальший хід судової реформи в Україні, необхідно розглядати судову владу 

та судову систему як невід’ємну частину державної влади, що залежить від 

структурних та функціональних змін у державному механізмі, напряму 
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розвитку держави. Розробка концепції судово-правової реформи має 

декларувати паритетність судової влади і відбуватися з урахуванням 

внутрішньодержавних процесів розвитку та міжнародних тенденцій. Під час 

розробки плану дій її подальшого реформування слід враховувати не лише 

зауваження з боку інституцій Ради Європи, а й переваги сучасних європейських 

судових систем та брати до уваги недоліки, над усуненням яких держави-члени 

не припиняють працювати. З огляду на вищезазначене, вагомим фактором 

прискорення процесів втілення національних стандартів суддівської освіти у 

життя є вивчення та використання позитивного міжнародного досвіду у цій 

сфері, систематизованого на основі актуальних міжнародно-правових 

стандартів [33, с. 181–182]. 

Враховуючи наведене, вважаємо, що перспективи вдосконалення 

юридичного закріплення конституційних принципів здійснення судочинства, 

проблематика їх впровадження і застосування у правотворчій і 

правозастосовній діяльності вимагає чіткого, наукового обґрунтування. 

Врахування зарубіжного та міжнародного досвіду юридичного 

закріплення принципів здійснення судочинства, безумовно, дасть змогу 

українському законодавцю більш цілеспрямовано реформувати відповідне 

національне конституційне законодавство. 

На основі подальшого дослідження вже закріплених конституційних 

принципів здійснення судочинства необхідно визначити перспективні напрями 

вдосконалення чинного галузевого процесуального законодавства з 

урахуванням їх специфіки. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У результаті дослідження окреслених тематикою розділу питань слід 

зробити низку теоретичних та практичних висновків. 
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1. Проведений аналіз чинних положень сучасних конституцій зарубіжних 

країн свідчить, що у переважній більшості з них на конституційному рівні 

передбачено та врегульовано основні принципи здійснення судочинства. 

Незважаючи на те, що між конституційними системами судоустрою і 

судочинства країн світу є чимало відмінностей, спільним є закріплення таких 

принципів судочинства, як незалежність суддів, гласність, усність, 

вмотивованість судових рішень. Принцип змагальності безпосередньо був 

закріплений у конституціях пострадянських країн у 90-тих роках XX століття. 

Натомість принцип диспозитивності судочинства на сьогодні залишається не 

передбаченим у конституціях країн світу. 

2. У результаті аналізу положень розглянутих конституційних актів країн 

світу слід зробити висновок про наявність двох підходів до конституційного 

закріплення принципів здійснення судочинства: інституційний (закріплення 

конституційних принципів здійснення судочинства в межах різних структурних 

підрозділів конституції, як у Білорусі, Грузії, Болгарії, Австрії, Бельгії, 

Швейцарії, Іспанії, США); консолідований (закріплення конституційних 

принципів здійснення судочинства на рівні окремого структурного підрозділу 

(статті) конституції, як в Україні, Сербії, Бразилії, Венесуелі, Перу). 

3. На сучасному рівні розвитку міждержавного співробітництва 

вироблено широкий комплекс міжнародно-правових стандартів здійснення 

судочинства, дотримання й виконання яких є важливим фактором розвитку та 

вдосконалення правової державності на національному рівні. 

Варто зазначити, що сьогодні міжнародно-правові стандарти здійснення 

судочинства активно застосовуються як Конституційним Судом України, так і 

судами загальної юрисдикції. Водночас, оскільки міжнародно-правові 

стандарти здійснення судочинства недостатньо врегульовані та 

систематизовані, це дає можливість їх розширення на рівні національної 

правової системи. 

4. Міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства виявляють свій 

зміст у численних нормах міжнародного права, які різноманітні як за своєю 
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юридичною значимістю, так і політико-правової значимістю в системі 

міжнародних зобов’язань держав. Система міжнародно-правових стандартів 

здійснення судочинства є розвинутою, розгалуженою і містить значну кількість 

матеріально-правових та процесуальних принципів, визнаних світовим 

співтовариством з метою гарантувати кожній особі належний і ефективний 

судовий захист. 

5. Принципи та норми міжнародного права істотно доповнюють норми 

національного права з питань здійснення судочинства. Більше того, значна 

кількість принципів здійснення судочинства набула великого значення завдяки 

своєму нормативному закріпленню на міжнародно-правовому рівні. 

6. Враховуючи зазначене, слід зауважити, що перспективи вдосконалення 

юридичного закріплення конституційних принципів здійснення судочинства, 

проблематика їх впровадження і застосування у правотворчій і 

правозастосовній діяльності вимагає чіткого, наукового обґрунтування. 

Вважаємо, що врахування зарубіжного та міжнародного досвіду 

юридичного закріплення принципів здійснення судочинства, безумовно, дасть 

змогу українському законодавцю більш цілеспрямовано реформувати 

відповідне національне конституційне законодавство. 

На основі подальшого дослідження вже закріплених конституційних 

принципів здійснення судочинства необхідно визначити перспективні напрями 

вдосконалення чинного галузевого процесуального законодавства з 

урахуванням їх специфіки. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації виконано наукове завдання з розкриття поняття, правової 

природи та класифікації конституційних принципів здійснення судочинства, їх 

місця та ролі у механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 

реалізації у судовій практиці, особливостей правового регулювання принципів 

судочинства у зарубіжних країнах і на міжнародно-правовому рівні, а також 

визначення шляхів удосконалення законодавчого закріплення конституційних 

принципів здійснення судочинства в Україні. 

Дослідження конституційних принципів здійснення судочинства в Україні 

дало нам змогу дійти таких висновків теоретичного та праксеологічного характеру. 

1. Методологія дослідження конституційних принципів здійснення 

судочинства – це система теоретичних, філософсько-світоглядних методів і 

підходів, які нададуть можливість всебічно та об’єктивно розкрити загальні 

закономірності становлення, функціонування й розвитку конституційних 

принципів здійснення судочинства. 

2. Дослідження історії виникнення принципів здійснення судочинства дає 

можливість зробити висновок, що починаючи зі свого зародження (виникнення) 

вони лягли в основу відповідних конституційно-правових положень і пройшли 

тривалий час свого становлення. Взагалі становлення в Україні судових 

органів, як і принципів здійснення судочинства в цілому, розпочинається з 

періоду Русі княжої доби. 

Враховуючи вищевикладене, можна виділити такі основні етапи 

становлення принципів здійснення судочинства в Україні: 

 I етап – виникнення і правове закріплення окремих принципів 

здійснення судочинства на Русі; 

 II етап – юридичне закріплення окремих принципів здійснення 

судочинства в Литовсько-Польську добу; 
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 III етап – правове закріплення принципів здійснення судочинства в 

історичні періоди Запорозької Січі та Гетьманщини; 

 IV етап – реформування і встановлення нових принципів здійснення 

судочинства під час перебування українських земель у складі Російської та 

Австро-Угорської імперій; 

 V етап – закріплення конституційних принципів здійснення 

судочинства в Українській Народній Республіці (періоду Української 

Центральної Ради), Українській Державі, Українській Народній Республіці 

(періоду Директорії), Західноукраїнській Народній Республіці; 

 VI етап – юридичне закріплення принципів здійснення судочинства в 

часи перебування Радянської України у складі СРСР; 

 VII етап – розвиток і диференціація принципів здійснення судочинства 

у сучасному юридичному процесі шляхом правового регулювання у 

Конституції України, Законі України «Про судоустрій і статус суддів», а також 

процесуальних кодексах України. 

Історико-правові документи свідчать про те, що принципи здійснення 

судочинства закріплювались протягом усього періоду становлення й розвитку 

української державності та права. Отже, конституційні принципи здійснення 

судочинства мають тривалу історію виникнення і розвитку, яка обчислюється 

століттями. 

3. Конституційний принцип здійснення судочинства – це основоположна, 

фундаментальна та визначальна засада судового розгляду, відповідно до якої 

здійснюється процесуально-правова форма розгляду справи судом. 

Особливе значення конституційних принципів здійснення судочинства 

також полягає в тому, що вони є основними гарантіями справедливого та 

неупередженого розгляду й вирішення судових спорів з метою захисту прав, 

свобод і законних інтересів суб’єктів правовідносин. 

Конституційні принципи здійснення судочинства у юридичній науці 

часто ототожнюються із процедурними принципи судової влади, 
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процесуальними елементами принципів правосуддя, судочинними принципами 

правосуддя, функціональними принципами судової влади, динамічними 

принципами правосуддя. 

4. Перелік конституційних принципів здійснення судочинства в якості 

його основних засад міститься у частині 2 статті 129 Конституції України, 

серед яких: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання 

публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому 

права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; розумні строки розгляду справи судом; забезпечення 

права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на 

касаційне оскарження судового рішення; обов’язковість судового рішення. 

Наведений перелік конституційних принципів здійснення судочинства є 

відкритим, що відображено у частині 3 статті 129 Конституції – законом 

можуть бути визначені також інші засади судочинства. 

5. Можливі критерії класифікації конституційних принципів здійснення 

судочинства є такими: за джерелом закріплення (походження) ─ закріплені в 

Конституції України та процесуальному законодавстві; за галуззю судочинства 

(юридичного процесу): конституційно-процесуальні, цивільно-процесуальні, 

кримінально-процесуальні, господарсько-процесуальні, адміністративно-

процесуальні; за сферою дії (поширенням) – загальні та спеціальні; за 

характером – інституційні та динамічні; за суб’єктами, процесуально-правове 

становище яких регулюється за допомогою даних принципів – ті, що 

регулюють діяльність суду з розгляду та вирішення справ; ті, що визначають 

правовий статус сторін і третіх осіб у судовому розгляді; ті, що стосуються 

інших суб’єктів права. 

6. Конституційні принципи здійснення судочинства взаємопов’язані один 

з одним. Маючи свій особливий зміст, вони взаємно обумовлюють дію один 

одного і становлять систему, яка визначає зміст і процесуальну форму 
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здійснення судочинства в Україні. Система конституційних принципів 

здійснення судочинства являє собою фундамент, на основі якого формується 

процесуальне законодавство. Система даних принципів має забезпечувати 

єдиний режим законності, верховенства права та застосування всіх інших 

правових приписів в діяльності судових органів, слугувати методологічною 

основою розвитку та вдосконалення вітчизняного конституційного, 

судоустрійного та процесуального законодавства. 

Оскільки в конституційних принципах здійснення судочинства можна 

виділити характерні особливості, що притаманні судочинству як у цілому, так і 

окремим його видам (конституційному, цивільному, кримінальному, 

господарському, адміністративному), вони характеризуються єдністю. 

7. Механізм забезпечення прав і свобод людини та громадянина є 

широким поняттям і включає в себе «реалізацію прав і свобод людини та 

громадянина», «охорону прав і свобод людини та громадянина», «захист прав і 

свобод людини та громадянина». Провідне місце в механізмі забезпечення прав 

і свобод людини і громадянина в Україні належить органам судової влади 

України (Конституційному Суду України та судам загальної юрисдикції), які 

гарантують верховенство Основного Закону та верховенство права на всій 

території нашої держави. 

8. Важливим у механізмі забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина є діяльність саме незалежної й ефективної судової влади. Судові 

процедури забезпечення основних прав і свобод, які часто збігаються з 

конституційними принципами здійснення судочинства, є найбільш 

ефективними. Вони загалом дають змогу забезпечити пряму дію 

конституційних норм, а також безпосередньо захистити основні права і свободи 

людини і громадянина. 

9. Чинні конституційні принципи здійснення судочинства в Україні слід 

віднести до загальних (універсальних) гарантій забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина. Дотримання конституційних принципів здійснення 

судочинства однозначно сприяє зміцненню конституційної законності та 
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спрямований на вироблення правових засобів, що забезпечують розвиток і 

захист конституційних цінностей, гарантують забезпечення та захист права і 

свободи людини і громадянина. Оптимальність механізму забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина, гарантії реалізації прав і свобод знаходяться у 

прямій залежності насамперед від дотримання конституційного принципу 

верховенства права, який є одночасно і принципом здійснення судочинства в 

Україні, та структурно включає, зокрема, свободу, рівність, справедливість і 

правову визначеність. 

10. На підставі аналізу актів Конституційного Суду України, прийнятих в 

результаті його діяльності, є усі підстави стверджувати, що він відіграє 

провідну роль у побудові правової держави на основі принципу верховенства 

права. Конституційний Суд України посідає провідне і водночас особливе місце 

в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні. Він 

сприяє розкриттю змісту конституційних прав і свобод, що дає можливість 

більш повної й успішної їх реалізації. На сьогодні практика, рішення і правові 

позиції Конституційного Суду України стали орієнтиром у діяльності органів 

судової, виконавчої та законодавчої влади в питаннях, що стосуються прав і 

свобод. Конституційний Суд України в процесі захисту прав і свобод людини, а 

також вироблення стандартів таких гарантій, діє на основі визначених 

конституційних принципів здійснення судочинства. У правових позиціях 

Конституційного Суду України відображені та розвинуті фактично усі 

конституційні принципи здійснення судочинства, передбачені частиною 

другою статті 129 Конституції України. Найбільшою мірою в актах 

конкретизовано та розвинуто принцип верховенства права. У діяльності 

Конституційного Суду України значний інтерес, важливу роль і значення 

становить вивчення окремих думок суддів, які в переважній більшості свідчать 

про дискусійність справ, що розглядаються. Окремі думки суддів 

підтверджують виняткову складність у процесі розгляду спорів, а також 

винесення висновків. Аналіз рішень та висновків, винесених Конституційним 

Судом України, а також ознайомлення зі змістом окремих думок, висловлених 



190 

суддями, дає можливість виявити прогалини, що існують в нормативно-

правових актах. 

11. Закріплення права особи на конституційну скаргу сприятиме істотній 

оптимізації механізму забезпечення прав і свобод людини. У цьому контексті 

доступ суб’єктів до конституційного правосуддя має набути якості 

фундаментальної гарантії дотримання державою  конституційних прав і свобод 

фізичних і юридичних осіб, а також належним вираженням ефективності 

державної політики. 

12. У судовій практиці судів загальної юрисдикції застосовуються 

конституційні принципи здійснення судочинства, передбачені частиною 

другою статті 129 Конституції України. Судовий захист прав і свобод людини і 

громадянина в Україні потребує подальшого вдосконалення, що можливо 

досягти, зокрема, і за рахунок якісного вдосконалення конституційних 

принципів здійснення судочинства. 

13. Проведений аналіз чинних положень сучасних конституцій 

зарубіжних країн свідчить, що у переважній більшості з них на 

конституційному рівні передбачено та врегульовано основні принципи 

здійснення судочинства. 

Незважаючи на те, що між конституційними системами судоустрою і 

судочинства країн світу є чимало відмінностей, спільним є закріплення таких 

принципів судочинства, як незалежність суддів, гласність, усність, 

вмотивованість судових рішень. Принцип змагальності безпосередньо був 

закріплений у конституціях пострадянських країн у 90-тих роках XX століття. 

Натомість принцип диспозитивності судочинства на сьогодні залишається не 

передбаченим у конституціях країн світу. 

У результаті аналізу положень розглянутих конституційних актів країн 

світу слід зробити висновок про наявність двох підходів до конституційного 

закріплення принципів здійснення судочинства: інституційний (закріплення 

конституційних принципів здійснення судочинства в межах різних структурних 

підрозділів конституції, як у Білорусі, Грузії, Болгарії, Австрії, Бельгії, 
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Швейцарії, Іспанії, США); консолідований (закріплення конституційних 

принципів здійснення судочинства на рівні окремого структурного підрозділу 

(статті) конституції, як в Україні, Сербії, Бразилії, Венесуелі, Перу). 

14.  На сучасному рівні розвитку міждержавного співробітництва 

вироблено широкий комплекс міжнародно-правових стандартів здійснення 

судочинства, дотримання і виконання яких є важливим фактором розвитку та 

вдосконалення правової державності на національному рівні. 

На сьогодні міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства 

активно застосовуються як Конституційним Судом України, так і судами 

загальної юрисдикції. Водночас, оскільки міжнародно-правові стандарти 

здійснення судочинства недостатньо врегульовані та систематизовані, це дає 

можливість їх розширення на рівні національної правової системи. 

15. Міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства виявляють 

свій зміст у численних нормах міжнародного права, які різноманітні як за 

своєю юридичною значимістю, так і політико-правовою значимістю в системі 

міжнародних зобов’язань держав. Система міжнародно-правових стандартів 

здійснення судочинства є розвинутою, розгалуженою і містить значну кількість 

матеріально-правових та процесуальних принципів, визнаних світовим 

співтовариством з метою гарантувати кожній особі належний і ефективний 

судовий захист. 

Принципи та норми міжнародного права істотно доповнюють норми 

національного права з питань здійснення судочинства. Більше того, значна 

кількість принципів здійснення судочинства набула великого значення завдяки 

своєму нормативному закріпленню на міжнародно-правовому рівні. 

16. Враховуючи зазначене, слід зауважити, що перспективи 

вдосконалення юридичного закріплення конституційних принципів здійснення 

судочинства, проблематика їх впровадження та застосування у правотворчій і 

правозастосовній діяльності вимагає чіткого наукового обґрунтування. 

Вважаємо, що врахування зарубіжного та міжнародного досвіду 

юридичного закріплення принципів здійснення судочинства, безумовно, 
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допоможе українському законодавцю більш цілеспрямовано реформувати 

відповідне національне конституційне законодавство. 

На основі подальшого дослідження вже закріплених конституційних 

принципів здійснення судочинства необхідно визначити перспективні напрями 

вдосконалення чинного галузевого процесуального законодавства з 

врахуванням їх специфіки. 
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