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АНОТАЦІЯ 

Бережанський Г.І.  Організаційно-правові засади реалізації права 

на справедливий суд: порівняльно-правовий аспект. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. 

Дисертацію підготовлено в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

У дисертаційному дослідженні розглянуто організаційно-правові 

засади реалізації права на справедливий суд у порівняльно-правовому 

аспекті. 

Здійснюється огляд наукових підходів щодо сприйняття та 

дефініціювання поняття і права на справедливий суд та організаційно-

правових засад його реалізації. Здійснивши критичний аналіз наукової 

літератури вітчизняних та зарубіжних вчених, автор наголошує на тому, що 

поняття права на справедливий суд не є єдиним та сталим. Системне 

дослідження різних визначень вказує на те, що розуміння сутності права на 

справедливий суд залежить від багатьох факторів, які не завжди перебувають 

у суто юридичній площині. Особливе значення у розуміння справедливого 

суду вкладається через призму категорії «справедливість». Сучасне наукове 

трактування права на справедливий суд є неоднозначним та потребує 

подальших доопрацювань, а організаційно-правові засади реалізації права на 

справедливий суд потребують додаткових досліджень та вдосконалення, 

виходячи із практичних проблем забезпечення права на справедливий суд у 

сучасній судовій системі України. 

Аргументується, що право на справедливий суд містить у собі чотири 

основні складові (змістовну, інституційну, матеріальну, процесуальну), які 

органічно доповнюють одне одного та формують єдине комплексне 

розуміння організаційно-правових засад реалізації права на справедливий 
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суд. Елементи ж права на справедливий суд автором класифіковано за 

видами (змістовні, інституційні, матеріальні, процесуальні). 

Автором проведено аналіз історіографії та сучасного наукового стану 

розробки організаційно-правових засад права на справедливий суд у правовій 

доктрині, що дало можливість простежити тенденції визначення розвитку 

права на справедливий суд в різні періоди історії, встановити його характерні 

риси.  

Основними напрямками подальших досліджень права на справедливий 

суд автором визначено: генезис, історичні витоки, зміст та основні 

компоненти права на справедливий суд, дослідження права на справедливий 

суд в межах дії Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, стан реалізації права на справедливий суд та шляхи її удосконалення 

із врахуванням практики ЄСПЛ. 

У дисертації проаналізовано механізми та організаційно-правові засади 

реалізації права на справедливий суд в англо-американській правовій сім’ї. 

Автором проаналізовано законодавство Франції щодо реалізації права 

на справедливий суд. Встановлено, що Канада, окрім провінції Квебек щодо 

цивільного судочинства, є класичним представником англо-американської 

правової сім’ї, тому автором зазначається, що можливість запозичення 

досвіду правового регулювання права на справедливий суд та відповідних 

напрацьованих підходів прецедентної практики з цього приводу у 

законодавство України є досить обмеженим. Також автором проаналізовано 

основні принципи організаційних засад судочинства Канади. 

На підставі комплексного аналізу практики ЄСПЛ у справах про участь 

присяжних наголошено, що участь присяжних, інститут діяльності яких 

запроваджено, в тому числі, і в Іспанії, є проблемним питанням, оскільки 

використання моделі присяжних не може забезпечити всі гарантії, 

встановлені в статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, зокрема, права на справедливий суд.  
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Автором розглянуто проблемні питання гармонізації українського 

законодавства із вимогами ЄС та нормативно-правового забезпечення права 

на справедливий суд в українському законодавстві. 

Досліджено сучасний стан нормативно-правового забезпечення 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні 

та зазначено, що він максимально наблизився до міжнародних стандартів, 

проте, як демонструє практика Європейського суду з прав людини, 

зберігається певна прогалинність в механізмах реалізації правових норм.  

У дисертації досліджено шляхи вирішення основних проблемних 

питань правового регулювання механізмів забезпечення й реалізації права на 

справедливий суд в Україні. 

Автором здійснено аналіз чинного законодавства, що дало підстави 

стверджувати, що визначені КЗПЛ елементи права на справедливий суд 

впроваджені в норми національного права в повному обсязі, проте, існують 

певні прогалини та проблемні сфери, які потребують визначення шляхів 

удосконалення. 

Запропоновано визначити основні, засадничі положення щодо 

реалізації права на справедливий суд у профільному Законі України «Про 

судоустрій та статус суддів», а нормами галузевих процесуальних кодексів 

визначати особливості окремих галузевих судових проваджень. 

З аналізу стану нормативно-правового забезпечення організаційно-

правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні автором 

запропоновано шляхи його вдосконалення. 

 

Ключові слова: справедливий суд, право на справедливий суд, 

справедливість, організаційно-правові засади реалізації права на 

справедливий суд, елементи права на справедливий суд, конструкція права на 

справедливий суд. 
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SUMMARY 

Berezhanskyi G. Organizational and legal principles of realization of 

the right to a fair trial: a comparative legal aspect. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.10 – 

judicial system; office of public prosecutor and advocacy. – Kyiv National Taras 

Shevchenko University. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018. 

The thesis was written at Kyiv National Taras Shevchenko University. The 

dissertation defense will be held at Kyiv National Taras Shevchenko University. 

The dissertation examines the organizational and legal principles of 

realization of the right to a fair trial in the comparative legal aspect. 

It is made an overview of the scientific approaches to perceiving and 

defining the understanding of the right to a fair trial and the organizational and 

legal foundations for its implementation. Having carried out a critical analysis of 

the scientific literature of domestic and foreign scholars, the author emphasizes 

that the concept of the right to a fair trial is not unified and stable. The systematic 

study of various definitions indicates that understanding the essence of the right to 

a fair trial depends on many factors that are not always in a strictly legal plane. 

Particular importance in the understanding of the fair court is put through the prism 

of the category of ‘justice’. Modern scientific interpretation of the right to a fair 

trial is ambiguous and requires further elaboration, and the organizational and legal 

principles of realization of the right to a fair trial require additional research and 

improvement, based on the practical problems of ensuring the right to a fair trial in 

the modern judicial system of Ukraine. 

It is argued that the right to a fair trial includes four main components 

(substantive, institutional, material, procedural), which organically complement 

each other and form a single comprehensive understanding of the organizational 

and legal foundations for the realization of the right to a fair trial. The elements of 

the right to a fair trial by the author are classified by type (substantive, 

institutional, material, procedural). 
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The author analyzes the historiography and the current scientific state of the 

development of the organizational and legal foundations of the right to a fair trial 

in the legal doctrine, which made it possible to trace the tendencies in determining 

the development of the right to a fair trial in different periods of history, as well as 

to establish its characteristic features. 

The author identifies the main areas of further scientific research on the right 

to a fair trial: genesis, historical origins, content and basic components of the right 

to a fair trial, the study of the right to a fair trial within the framework of the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 

current state of realization of the right to a fair trial and ways of its improvement 

taking into account the practice of the ECtHR. 

The dissertation analyzes the mechanisms, as well as the organizational and 

legal principles of realization of the right to a fair trial in different legal families. 

Also, the author analyzes the basic principles of the organizational principles of 

judicial proceedings in Canada. 

Based on a comprehensive analysis of the practice of the ECtHR in jury 

trials, it has been emphasized that the participation of jurors whose institute of 

work has been implemented, including in Spain, is a matter of concern, since the 

use of the jury model can not provide all the guarantees provided for in Article 6 of 

the Convention the protection of human rights and fundamental freedoms, in 

particular the right to a fair trial. 

The author considers the problematic issues of harmonization of Ukrainian 

legislation with the requirements of the EU and the legal and legal provision of the 

right to a fair trial in Ukrainian legislation. 

It is studied the present state of the legal framework for the implementation 

of the right to a fair trial in Ukraine and it is indicated that it is as close as possible 

to the international standards, however, as the practice of the European Court of 

Human Rights demonstrates, there is a certain gap in the Ukrainian mechanisms of 

implementation of legal norms. 
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The dissertation examines the ways of solving the main problem issues of 

legal regulation of mechanisms for ensuring and realization of the right to a fair 

trial in Ukraine. 

The author analyzed the current legislation, which gave grounds for 

asserting that the elements of the right to a fair trial defined by the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are fully implemented 

in the national law, however, there are certain gaps and areas of concern that need 

to be identified as improvements. 

It is proposed to determine the basic provisions for the realization of the 

right to a fair trial in the specialized Law of Ukraine ‘On the Judiciary and Status 

of Judges’, and to determine by the rules of the sectoral procedural codes the 

peculiarities of separate sectoral court proceedings. 

From the analysis of the state of the normative legal support of the 

organizational and legal principles of realization of the right to a fair trial in 

Ukraine, the author also proposed the ways of its improvement. 

 

Key words: fair trial, right to a fair trial, fairness, organizational and legal 

principles of realization of the right to a fair trial, elements of the right to a fair 

trial, the construction of the right to a fair trial. 
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Перелік умовних скорочень 

ВРУ – Верховна рада України 

ВС – Верховний Суд  

ЄС – Європейський Союз 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 

ЗУ – Закон України 

КЗПЛ – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

КМУ – Кабінет міністрів України 

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс 

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс 

КУ – Конституція України 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Порівняльно-правове дослідження організаційно-

правових засад реалізації права на справедливий суд є надзвичайно 

актуальним в умовах кризи довіри українського суспільства до судової 

системи та низької ефективності проведення реформи, спрямованої на 

відновлення репутації та престижу судової влади. Судова реформа в Україні 

набула активної фази, зокрема, було прийнято нове процесуальне 

законодавство, змінено систему судоустрою, прийнято закони, спрямовані на 

підвищення стандартів здійснення судочинства. Основною метою реформи 

судочинства є відновлення довіри суспільства до судової системи України, 

яка характеризується низкою недоліків, які не сприяють досягненню 

належного рівня реалізації права на справедливий суд в Україні. Саме тому 

дослідження права на справедливий суд, його елементів та механізмів 

забезпечення як в національному законодавстві, так і в законодавстві 

зарубіжних держав, є надзвичайно актуальним. 

Забезпечення права на справедливий суд проголошено Україною одним 

із основних завдань правових реформ, що впроваджуються. Однак проведене 

опитування суддів, адвокатів та прокурорів демонструє, що 79% адвокатів, 

65% прокурорів та 49% суддів вважають, що проведена судова реформа в 

сфері забезпечення організаційно-правових засад реалізації права на 

справедливий суд є неефективною. А рівень довіри громадян до сучасного 

правосуддя в Україні за результатами опитування є низьким, як вважають 

70% та 49% опитаних адвокатів та суддів відповідно, або середнім (думка 

30% та 51% опитаних адвокатів та суддів). 

Право на справедливий суд є фундаментальним правом людини, яке 

повинно бути належно й ефективно забезпеченим у кожній державі. 

Важливість цього права зумовлює те, що на рівні з іншими базовими правами 

воно набуло міжнародного визнання й регулювання та захищається не лише 

на рівні національного законодавства, але й відповідних міжнародно-

правових норм. За відсутності можливості отримати доступ до правосуддя 
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забезпечення будь-яких інших прав не може бути гарантоване, адже вони не 

будуть належним чином захищеними та відновленими у випадку порушення.  

Отже право на справедливий суд є не лише базовим правом, яке 

визнається та охороняється міжнародною спільнотою, але й передумовою 

для реалізації та захисту будь-яких інших прав і свобод людини. Це робить 

його незамінним складовим елементом у системі прав людини, оскільки крізь 

призму забезпечення справедливого судочинства можна робити судження 

про реалізацію та захист будь-яких інших прав та свобод. 

Право на справедливий суд пройшло свій генезис від можливості 

взагалі отримати доступ до суду до конкретних ознак судочинства, яке 

характеризує стандарти сучасного правосуддя. Поняття «справедливий» 

містить у собі низку вироблених в міжнародно-правовій доктрині та практиці 

характеристик судочинства. При цьому формування й удосконалення 

стандартів справедливого судочинства продовжується, що зумовлює 

необхідність визначитись із сучасним розумінням сутності права на 

справедливий суд, а також дослідити генезис цього суб’єктивного права 

особи, що дозволить сформулювати основні детермінанти розвитку 

судочинства та ефективних механізмів забезпечення справедливості в ньому.  

Не менш важливим є визначення основних тенденцій розвитку права на 

справедливий суд та його практичної реалізації в Україні та світі. А отже 

дослідження організаційно-правових засад реалізації права на справедливий 

суд є актуальним як з теоретичної, так і практичної точки зору. 

З огляду на здійснення реформи судочинства в Україні, безумовно, 

важливим напрямом наукових досліджень є вивчення досвіду забезпечення 

реалізації права на справедливий суд в іноземних державах. Це зумовлює 

актуальність вивчення систем судочинства зарубіжних держав у тому 

контексті, яким чином в них забезпечується право на справедливий суд. 

Аналіз негативного зарубіжного досвіду може бути використаний для 

уникнення можливих помилок, натомість, позитивний зарубіжний досвід 

може бути запозичено у законодавство України чи практику його тлумачення 

та застосування. 
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Теоретичною базою цього дослідження є праці національних та 

зарубіжних науковців. Зокрема проблематику забезпечення та реалізації 

права на справедливий суд досліджували такі науковці та практики як 

О.А. Банчук, В.Д. Бринцев, А.В.Біцай, М.Й.Вільгушинський, 

В.В. Городовенко, І.С. Гриценко, Ю.М. Грошевий, О.М. Калужна, 

В.В. Комаров, Р.О. Куйбіда, О.П. Кучинська, О.А. Кучинська, 

О.І. Максимова, Б.В. Малишев, В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, 

М.М. Михеєнко, Л.М. Москвич, І.В. Назаров, С.В. Оверчук, О.М. Овчаренко, 

С.П. Погребняк, М.Г. Поліщук, С.В. Прилуцький, Д.М. Притика, 

О.Б. Прокопенко, М.А. Погорецький, П.М. Рабінович, О.В. Саленко, 

М.П. Селіванов, Н.П. Сиза, Н.В. Сібільова, А.А. Солодков, Р.Л. Сопільник, 

О.С. Ткачук, О.М. Толочко, О.З. Хотинська-Нор, П.І. Шевчук, О.Г. Шило, 

В.І. Шишкін, С.Г. Штогун, О.Г. Яновська та інші. 

Право на справедливий суд завжди викликало науковий та практичний 

інтерес у науковців та фахівців, праці яких у тій чи іншій мірі стосуються 

осмислення досліджуваної категорії. Так, у 2011 році О.Б. Прокопенко 

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних 

наук на тему: «Право на справедливий суд», а у 2017 році Р.Л. Сопільником 

було захищено докторську дисертацію на тему: «Теоретичні та організаційні 

засади забезпечення права на справедливий суд у світлі євроінтеграції 

України». Однак низка наукових положень у сфері організаційно-правових 

засад реалізації права на справедливий суд потребують актуалізації 

відповідно до сучасних умов. Так само у національній правовій науці 

залишаються недослідженими деякі аспекти права на справедливий суд, а 

неузгодження та прогалини науково-теоретичного характеру потребують 

усунення, на що і буде спрямовано наше дослідження.  

Сучасний стан досліджень організаційно-правових засад реалізації 

права на справедливий суд можна охарактеризувати як такий, що перебуває 

на стадії активного розвитку, однак, потребує комплексного дослідження в 

умовах євроінтеграційних процесів та реформування судової системи 

України. Вважаємо, що накопичена наукова література, яка стосується 
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організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд, потребує 

критичного аналізу, а також нових та перспективних підходів, що дадуть 

змогу запропонувати новітні способи розв’язання поставлених завдань та 

удосконалити механізми забезпечення права на справедливий суд. Усе це 

зумовлює необхідність подальших розробок у цьому напрямі та свідчить про 

актуальність теми дисертації, що й визначило її вибір. 

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

Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Теорія та 

практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (номер теми 

16БФ042-01, державна реєстрація 0116U002637). 

Дисертацію виконано на кафедрі правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах 

науково-дослідної роботи юридичного факультету за темою: «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер 

теми: 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 0111U008337).  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – вирішення 

комплексного наукового завдання щодо організаційно-правових засад 

реалізації права на справедливий суд, а також пошук шляхів оптимізації 

механізмів забезпечення права на справедливий суд в Україні з урахуванням 

позитивного зарубіжного досвіду. 

Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких завдань: 

- дослідити сучасне праворозуміння поняття, змісту (сутності) права на 

справедливий суд; 

- окреслити гарантії права на справедливий суд; 

- визначити елементи права на справедливий суд та здійснити їх 

класифікацію; 

- проаналізувати генезис права на справедливий суд у національній та 

зарубіжних доктринах, здійснити періодизацію розвитку права на 

справедливий суд; 
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- розглянути позитивні та негативні риси реалізації права на 

справедливий суд у зарубіжних державах, порівняти різні правові системи у 

цьому напрямку, зокрема, визначити особливості організаційно-правових 

засад реалізації права на справедливий суд в англо-американській та романо-

германській правових сім’ях; 

- дослідити сучасний стан забезпечення права на справедливий суд в 

Україні; 

- запропонувати шляхи вирішення основних проблем реалізації права 

на справедливий суд в Україні з урахуванням позитивного зарубіжного 

досвіду. 

Об’єктом дослідження є система правових відносин, що виникають у 

сфері правового регулювання організаційно-правових засад реалізації права 

на справедливий суд.  

Предметом дослідження є організаційно-правові засади реалізації 

права на справедливий суд у порівняльно-правовому аспекті. 

Методи дослідження. Методологічна основа дисертаційного 

дослідження – система загальнонаукових і спеціально-наукових методів 

пізнання.  

 Діалектичний метод пізнання суспільних відносин і правових явищ 

застосовувався в процесі дослідження тенденцій розвитку поняття права на 

справедливий суд; метод історизму використовувався для висвітлення 

генезису понять «право на справедливий суд» та «справедливість» (підрозділи 

1.1, 1.2); системно-структурний метод – для встановлення внутрішньої 

побудови механізму правового регулювання права на справедливий суд та 

розроблення класифікації складових елементів права на справедливий суд 

(підрозділи 1.1, 3.1, 3.2); метод функціонального аналізу застосовувався для 

формування уявлення про правову характеристику сутності права на 

справедливий суд як поліфункціональної правової категорії, що має виходи на 

різноманітні проблеми, визначаючи шляхи їх розв’язання (підрозділи 1.1, 3.1.); 

статистичні методи використані з метою збору інформації, а також 

узагальнення статистичних даних щодо проблем правового регулювання 
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організаційно-правових засад реалізації права на справедлвий суд;  

формально-логічний (догматичний) метод – для уточнення понятійного 

апарату (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 3.2); порівняльно-правовий метод – у процесі 

порівняння міжнародно-правових, зарубіжних, а також національних 

правових актів, що дало можливість внести конкретні пропозиції до чинного 

законодавства України (розділи 1–3). Названі методи використовувалися в 

роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що забезпечило всебічність, 

повноту і об’єктивність дослідження. 

Нормативно-правовою базою дослідження стали положення: 

Конституції України, міжнародно-правових актів у сфері правового 

регулювання організаційно-правових засад реалізації права на справедливий 

суд, вітчизняне законодавство, зарубіжне законодавство. 

Обґрунтованість і достовірність сформульованих у дисертації наукових 

положень, висновків і рекомендацій визначається і забезпечується 

емпіричною базою дослідження, яку становлять результати вивчення 

вітчизняної та зарубіжної судової практики у сфері правового регулювання 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд; рішення 

ЄСПЛ (50 справ); дані, отримані під час опитування 890 респондентів (380 

суддів, 130 прокурорів, 380 адвокатів). 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація – новітнє 

комплексне порівняльно-правове дослідження організаційно-правових засад 

реалізації права на справедливий суд в Україні та зарубіжних країнах в 

умовах євроінтеграції та проведення судової реформи. Її наукова новизна 

конкретизується в таких науково-теоретичних положеннях, висновках і 

пропозиціях. 

Уперше: 

- сутність реалізації права на справедливий суд визначено крізь призму 

його складових ( змістовну, інституційну, матеріальну, процесуальну); 

- проведено комплексне порівняльно-правове дослідження 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд у 
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правових системах Австралії, Великобританії, Іспанії, Канаді, Німеччині, 

США, Франції, Чилі; 

-  надано авторську класифікацію елементів права на справедливий суд; 

- розглянуто інститут відновного правосуддя як елемент права на 

справедливий суд; 

удосконалено: 

- підхід до розуміння сутності права на справедливий суд; 

- розуміння основних передумов та етапів генезису права на 

справедливий суд як правового інституту та теоретичної категорії; 

- підходи до визначення особливостей реалізації права на справедливий 

суд в романо-германській та англо-американській правових сім’ях; 

- розмежування відмінних характеристик між романо-германською та 

англо-американською правовими сім’ями у контексті забезпечення права на 

справедливий суд; 

набули подальшого розвитку: 

- ідея щодо еволюції в Україні інституту конституційної скарги; 

- пропозиції щодо запровадження суду присяжних в окремих судових 

справах в Україні, зокрема, у Вищому антикорупційному суді України. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Викладені в дисертації положення, висновки й пропозиції використані: 

у нормотворчій діяльності – в процесі підготовки пропозицій змін до 

кримінального процесуального та цивільного процесуального законодавства 

України (акт впровадження у законотворчу діяльність Верховної Ради України 

результатів дисертаційного дослідження від 20 вересня 2018 року). 

у практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність адвокатських об'єднань (акт 

впровадження у практичну діяльність АО «Меджистерс» від 25 вересня 2018 

року, акт впровадження у практичну діяльність ПГ «Побережнюк і 

партнери»). 

у навчальному та науково-дослідному процесі – в освітньому процесі та 

при викладанні навчальних дисциплін «Судоустрій України», «Судова влада 
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в Україні», «Міжнародні судові органи» (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка від 25 вересня 2018 року, акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження Донецького юридичного інституту МВС від 

«25» червня 2018 року, акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження Донецького юридичного інституту МВС «26» червня 2018 

року). 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

висновки та пропозиції, що містяться в дисертації, обговорювались і були 

схвалені на засіданні кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні 

положення дисертації були апробовані у виступах з науковими 

повідомленнями та доповідями на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях, зокрема: «Теорія і практика розвитку правових 

інститутів» матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 

10-11 березня 2016 р.), «Концепція та методологія історії українського права» 

(м. Київ, 28 квітня 2017 р.), «Актуальні питання реформування 

процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 01 грудня 2017 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

знайшли відображення в 10 опублікованих автором працях за темою 

дисертації, з яких 6 статей у фахових виданнях України, 1 стаття в 

іноземному науковому періодичному виданні та тези 3 доповідей на 

наукових конференціях. 

Структура і обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять 8 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел з 319 позицій та 

чотирьох додатків. Загальний обсяг дослідження становить 250 сторінок, із 

них основного тексту 168 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД 

 

1.1. Поняття і зміст права на справедливий суд 

 

Право на справедливий суд є одним із основоположних у сучасних 

цивілізованих державах. Його законодавча регламентація, система 

гарантування та механізм забезпечення визначають стан і рівень розвитку 

правової культури у суспільстві. Зважаючи на історичні, соціокультурні, 

правові особливості розвитку тієї чи іншої держави, сформувалося різне 

розуміння та усвідомлення понять «справедливий суд», «право на 

справедливий суд». Проте, зрозуміло, що лише повне термінологічне 

тлумачення цих понять у комплексі з організаційними заходами дозволить 

коректно забезпечувати їх системну реалізацію на практиці. 

Проблематика розуміння і змістовного тлумачення права на 

справедливий суд знайшла своє відображення у наукових напрацюваннях 

багатьох вчених-правників, серед яких Ю.А. Ведєрніков, І.С. Гриценко, 

М.Л. Ентін, В.В. Комаров, У.З. Коруц, В.І. Кунченко-Харченко, 

Т.О. Мацелик, Т. Онорі, М.А. Погорецький, С.П. Погребняк, Н.Ю. Сакара, 

Н.П. Сиза, О.С. Ткачук, Е.Л. Трегубов, Т.А. Цувіна, Н.В. Чернишова та ін. 

На нашу думку, з метою коректного визначення поняття «право на 

справедливий суд» слід послідовно та ґрунтовно проаналізувати трактування 

усіх складових слів цієї конструкції: «право», «суд», «справедливість». 

Існує досить багато визначень поняття «право», зокрема: 

1) право –  система норм (правил поведінки) і принципів, встановлених 

або визнаних державою як регулятори суспільних відносин, які формально 

закріплюють міру свободи, рівності та справедливості відповідно до 

суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, 

забезпечуються всіма заходами легального державного впливу та примусу 

(О.Ф. Скакун); 
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2) право – це система загальнообов’язкових, формально визначених, 

гарантованих, встановлених або санкціонованих державою норм (правил 

поведінки), які виражають волю домінуючої частини населення соціально 

неоднорідного суспільства, встановлюють права та обов’язки учасників 

правовідносин і спрямовані на врегулювання суспільних відносин відповідно 

до цієї волі, а також до загально-соціальних потреб і охороняються державою 

(М.В. Кравчук); 

3) право – це система загальнообов’язкових, формально визначених, 

встановлених чи санкціонованих державою норм, які встановлюють права та 

обов’язки учасників правовідносин та виступають регулятором суспільних 

відносин (О.С. Семерак) [2, c.59]. 

Перша дефініція досить повно та коректно характеризує значення такої 

категорії як «право». Так, висвітлено внутрішні і зовнішні аспекти 

означуваного поняття, зосереджено увагу на тому, що право складається не 

лише із правових норм, а й правових принципів, які також є важливим і 

навіть вихідним елементом правового регулювання і створюють належний 

правовий фундамент для реалізації права. Також автор справедливо зазначає, 

що міра свободи, закріплена у правових нормах та правових принципах, 

залежить від ряду факторів соціального характеру. 

Друга дефініція також комплексно трактує аналізовану нами категорію. 

Проте ми вважаємо, що не зовсім коректно говорити про те, що право 

виражає волю виключно «домінуючої частини населення соціально 

неоднорідного суспільства», оскільки деякі правові норми або засади, 

наприклад, пов’язані з природно-правовою теорією, з основоположними 

принципами права (верховенство права, законність, загальнообов’язковість 

тощо) виникли і розвинулися під час еволюційного суспільного розвитку та 

стали результатом прогресу соціально-правових процесів. Тому, такого роду 

норми чи принципи не залежать виключно від бажання влади, а знаходять 

своє відображення у праві цивілізованого суспільства. Також, це визначення 

не враховує роль принципів права як невід’ємних складових права, що, на 

нашу думку, є недоліком. 
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Третя дефініція спрощено, проте, зрозуміло пояснює суть права. 

Позитивним аспектом є згадка про те, що правові норми встановлюють права 

та обов’язки суб’єктів правовідносин, однак, автором цього визначення, на 

нашу думку даремно, ігноруються принципи права та їх суттєва роль у 

правовому регулюванні суспільних відносин. 

Проаналізовані нами визначення дають достатнє розуміння категорії 

«право», але не враховують багатоманіття його значення. Так, наведені вище 

дефініції характеризували право лише у його об’єктивному значенні. 

Натомість, сучасна юридична наука цілком справедливо пропонує розглядати 

право в об’єктивному та суб’єктивному значеннях. 

Зокрема, на думку О.Ф. Скакун, термін «суб’єктивне» означає, що 

правами і свободами, закріпленими в нормативно-правових актах, суб’єкт за 

своїм розсудом може скористатися (тобто перевести їх у площину 

правовідносин, правових зв’язків) чи не скористатися; усе залежить від його 

волі (інтересу) і свідомості. Щоб здійснити свої права і свободи, суб’єкт 

зазвичай має бути визнаним державою юридично правоздатним і дієздатним, 

тобто стати носієм суб’єктивного юридичного права. Суб’єктивне право 

деталізує і конкретизує норми об’єктивного права стосовно конкретного 

суб’єкта, який опинився у конкретній життєвій ситуації. 

Тому, на думку автора, суб’єктивне юридичне право (право у 

суб’єктивному значенні) – це індивідуалізоване право, яким визначається вид 

і міра можливої поведінки суб’єкта права, що забезпечується, охороняється і 

захищається відповідними державними органами [3, c.65]. 

Таке визначення дає нам можливість зрозуміти сутність права з зовсім 

іншого боку. Тобто, існує загальне розуміння права в його об’єктивному 

вимірі, яке демонструє зміст, елементи, призначення права та правового 

регулювання, а також є суб’єктивне право, яке дає нам змогу усвідомити 

індивідуалізовану сторону правового регулювання. Законодавець надає 

можливість кожній особі діяти у встановлених рамках у визначених 

випадках, що забезпечується і гарантується з боку держави, а за перевищення 

цих рамок чи зловживання правом може наступити передбачена юридична 
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відповідальність. Така конструкція розуміння права відображає його 

змістовний аспект та підкреслює комплексність правового регулювання. 

На думку Ю.А. Ведєрнікова та А.І. Папірної, суб’єктивне право – це 

передбачена нормами права міра можливої поведінки учасника 

правовідносин. Іншими словами, це міра поведінки, що належить 

уповноваженій особі для задоволення її інтересів та потреб і яка 

забезпечується відповідними юридичними обов’язками інших (зобов’язаних) 

осіб [4, c. 29]. 

Наведена позиція повною мірою відображає сутність права у 

суб’єктивному розумінні. У порівнянні із трактуванням О.Ф. Скакун 

наведене визначення демонструє мету і призначення суб’єктивного права 

певної особи, а саме задоволення її інтересів та потреб. До того ж, 

підкреслено те, що будь-яким визначеним суб’єктивним правам особи 

кореспондують певні обов’язки інших осіб, що є коректним. Таке розуміння 

суб’єктивного права логічно обґрунтовує можливість використання 

індивідом своїх прав, якими він наділений та забезпечений з боку 

законодавця. У даному значенні суб’єктивні права розвивають розуміння 

абсолютних та відносних правовідносин. 

Т.О. Мацелик стверджує, що суб’єктивне право – це не тільки (і не 

стільки) право на дії (свої або інших осіб), а, перш за все, право на 

користування матеріальними і нематеріальними благами, задоволення 

соціальних потреб і інтересів людей, право на участь у політичному житті 

країни, на участь у державному управлінні, на доступ до суспільних 

цінностей і благ. Тобто з матеріальної точки зору суб’єктивне право завжди 

означає можливість користування певними соціальними благами, а не просто 

міру можливої поведінки, яка є лише юридичним засобом для цього [5, c.67].  

Таке трактування суб’єктивного права доволі точно та змістовно 

відображає його суть – можливість індивіда користуватися оточуючими 

благами у встановлених межах. Проте варто розуміти, що усвідомлення 

можливості мати певне право виникає з природно-правової теорії, тобто 

індивід може реалізовувати більшість своїх прав від самого народження, які є 
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загальними для усіх людей. Але дані можливості санкціонує, гарантує та 

забезпечує держава, оскільки без такого роду державного регулювання 

виникають численні ризики порушення прав особи, а також може 

нівелюватись їх зміст. 

Суб’єктивні права часто розглядаються як фундаментальні для 

цивілізації, оскільки вони вважаються встановленими стовпами суспільства 

та культури, а факти соціальних конфліктів можна знайти в історії кожного 

права та його розвитку. Відповідно до Стенфордської енциклопедії філософії, 

«структура прав людини – форма урядів, зміст законів та форма моралі, яку 

вона сприймає» [6]. 

На наш погляд, право у суб’єктивному значенні – це усвідомлена 

індивідом можливість користуватися соціальними, культурними, духовними, 

матеріальними, політичними та іншими благами, яка виражається у 

санкціонованому законодавством дозволі діяти у певних рамках, що 

гарантується та забезпечується з боку органів державної влади. 

Таким чином, проаналізувавши поняття «право» у різних його 

значеннях та навівши авторську дефініцію, можемо стверджувати, що саме 

його суб’єктивне розуміння дозволить нам повною мірою розкрити поняття 

«право на справедливий суд». 

Щодо поняття та сутності категорії «суд» у сучасній юридичній науці 

теж немає єдиної позиції. Слід зауважити, що суд як орган є інституційним 

втіленням концепції судової влади, якій присвячували увагу ряд класиків 

правової доктрини. 

Судову владу Дж. Локк не визначав як окрему, а вважав її складовим 

елементом виконавчої влади, підкреслюючи при цьому, що в здійсненні 

правосуддя має брати участь народ. Про судову владу Дж. Локк говорив: 

«Кожен приватний суд кожного окремого члена (суспільства) виключається, і 

суспільство стає третейським суддею, встановлюючи постійні правила, 

неупереджені та одні й ті ж для всіх сторін. За допомогою людей, які 

отримали від суспільства повноваження проводити в життя ці правила, 

вирішує всі розбіжності, які можуть виникнути між будь-якими членами 
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цього суспільства» [7, с.311]. Філософ прийшов до спільності між 

виконавчою та судовою владою за допомогою цікавого логічного причинно-

наслідкового ланцюга, а саме: 1) судова влада з’являється через необхідність 

вирішувати конфлікти; 2) вирішення конфлікту може бути незаангажоване 

тільки тоді, коли спір вирішується третьою стороною, незацікавленою в 

результаті спору; 3) суспільна потреба в судовому вирішенні конфліктів як 

особливій формі вирішення конфліктів усвідомлюється суспільством, 

можливо раніше, ніж потреба в інших видах влади; 4) саме потреба «судити 

конфлікти» викликає необхідність створення матеріально-правових норм, а 

як наслідок формування законодавчої влади; 5) тільки після цього виникає 

потреба у виконанні і підтриманні цих матеріально-правових норм і 

виконанні судових рішень, що визначає співвідношення судової і виконавчої 

влади. Інтуїтивно розуміючи значимість судової влади Дж. Локк тим не 

менше говорить про слабкість та залежність цієї гілки влади. За словами 

англійського філософа несправедливість і закон – одне і те ж незалежно від 

того, чи вчинені вони вінценосцем або дрібним негідником. Різниця тільки в 

тому, що великі розбійники карають дрібних, щоб тримати їх у покорі, а 

великих нагороджують лаврами і тріумфами, тому що вони занадто сильні 

для слабких рук правосуддя в цьому світі, і самі володіють владою, яка 

повинна карати злочинців [7, с. 366]. Отже, за Дж. Локком судова та 

виконавча влада є одним цілим, оскільки вони обслуговують владу 

законодавчу та є похідними від неї. 

Думки сучасних вчених щодо розуміння сутності судів та їх значення в 

механізмі держави базуються на класичних уявленнях, сформованих 

згаданими вченими, проте, проектуються на сучасні правовідносини та 

враховують нинішні особливості. Зокрема, зазначається, що термін «суд» 

може вживатися у кількох значеннях: 1) установа, в якій працюють судді та 

працівники апарату суду; 2) склад суду, який розглядає справи; 3) судовий 

процес; 4) державний орган. 

Вчені стверджують, що «суд» також можна сприймати і як соціальний 

інститут, і як інститут публічної влади. Утворення суду як соціального  
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феномена пов’язане зі здатністю людини до логічного мислення шляхом 

сприйняття інформації, її аналізу та оцінки. Суд як соціальний інститут 

виник ще на докласових стадіях розвитку людства, і з часів ранніх форм 

свого розвитку став невід’ємною складовою буття людини [8, c. 32]. 

Суд завжди має як зовнішній, так і внутрішній прояв. Зовнішній прояв 

суду полягає в тому, що спірні питання між членами будь-якого колективу 

стають предметом колективного розгляду. Внутрішній прояв суду 

визначений психологічним феноменом, який має назву «сумління, совість». 

Здатність людини відчувати провину за свої вчинки і є внутрішнім проявом 

суду як соціального феномена. Лише з розвитком державних форм правління 

суд перестає бути лише соціальним феноменом і отримує також ознаки 

інституту публічної влади [8, c. 32]. 

Очевидно, що сучасні правники загострюють увагу на тому, що суд є 

досить важливим інститутом як для держави, так і для суспільства в цілому. 

Соціальна та практична значущість судових органів призвела до розвитку 

уявлень про необхідність їх самостійності та відокремлення від інших 

різновидів владного впливу. У результаті це вилилося у концепцію трьох 

гілок влади Шарля Луї Монтеск’є, яка стала фундаментом для розбудови 

правової держави. Сучасне розуміння суду у контексті забезпечення права на 

справедливий суд має досить вагоме значення, оскільки зовнішній вияв 

судової влади, тобто судові органи, особливості їх організації, 

функціонування, винесення ними законних і обґрунтованих рішень, 

доступності та загальності правосуддя безпосередньо впливають на право на 

справедливий суд, його забезпечення. По суті, право на справедливий суд не 

може розглядатися належно забезпеченим та ефективно функціонуючим, 

якщо судова влада у тій чи іншій державі не відповідає загальноприйнятим 

засадам організації у вигляді незалежного, професійно діючого у 

відповідності до чинного законодавства, суду. 

На думку В.М. Юзевича і Н.О. Микитенко, суд – це конкретний 

державний орган, юрисдикція якого поширюється на визначене 

адміністративно-територіальне утворення; структурне утворення Збройних 
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Сил України (гарнізон, регіон, вид ЗСУ); спори і справи, що підлягають 

розгляду судом відповідно до його спеціалізації (система спеціалізованих 

судів) [9, c. 272]. У цьому контексті, вважаємо, що автори дещо звужено 

трактують поняття терміна «суд». Зокрема, невиправдано наголошується 

лише на територіальній підсудності, згадується принцип спеціалізації судової 

влади, проте, ігноруються питання мети та завдання здійснення судової 

влади, особливостей рішення, прийнятого судовим органом. 

Як стверджує Н.В. Чернишова, головний зміст терміну «суд» полягає в 

тому, що це державний, владний орган, якому притаманні певні ознаки, що 

відрізняють його від інших органів. Насамперед, суд розглядає і вирішує 

особливі категорії справ, які не правомочний розглядати жоден інший орган, 

а розгляд справ у суді відбувається з дотриманням відповідної процедури, 

встановленої законом [10, c. 18]. Погоджумося із Н.В. Чернишовою, оскільки 

сутність поняття суду виражається через його інституційний характер та 

функціональне призначення. Лише суд наділений повноваженнями виносити 

правосудне рішення від імені держави, яке буде мати законну силу та є 

обов’язковим до виконання. У такому розумінні суд є виключним органом, 

який провадить судочинство відповідно до предметної та територіальної 

підсудності. 

На нашу думку, завданням суду є здійснення правосуддя на визначеній 

території, у порядку та за процедурою, передбаченою законодавством, у 

справах, віднесених до його компетенції, та винесення законних рішень від 

імені держави. Саме тлумачення поняття «суд» через визначення його 

функціональних завдань дозволить нам імплементувати його у комплексне 

розуміння права на справедливий суд. 

Втім, варто додати, що у правовій конструкції права на справедливий 

суд поняття «суду» необхідно розглядати не тільки як право на «суд, 

встановлений законом». Аналіз сутності цієї правової конструкції розкриває 

поняття «суду» як порядок і форму вчинення судових дій у межах завдань 

судів у здійсненні правосуддя.  
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Справедливість, за Л.М. Лобойко, є засадою, що покладається в основу 

діяльності суду в юридичних справах. Важливість такої засади у 

кримінальному процесі порівняно з іншими різновидами юридичних 

процесів значно підвищується, зважаючи на розглядувані судом питання [11, 

с. 32]. 

Справедливість є етико-філософською категорією, що тісно пов’язана з 

моральними уявленнями цивілізованого суспільства. Так, у Словнику 

української мови надається наступне визначення справедливості: 

1) властивість за значенням «справедливий»; 2) правильне, об’єктивне, 

неупереджене ставлення до кого-, чого-небудь; 3) людські відносини, дії, 

вчинки, які відповідають морально-етичним і правовим нормам [12, c. 590]. 

Тлумачний словник російської мови за редакцією С.І. Ожегова 

визначає поняття «справедливість» як «справедливое отношение к кому-н., 

беспристрастие. Чувство справедливости. Поступить по справедливости. 

Отдать справедливость кому-чему (книжн.) - признать за кем-чем-н. какие-н. 

достоинства, правоту, отдать должное» [13]. 

Кембриджский словник тлумачить поняття «справедливість» як 

«поведінка когось у правильному чи розумному напрямку, або ставлення до 

усіх груп людей однаково; «справедливий» як такий, що не дозволяє 

особистим думкам впливати на судження та об’єктивне відношення» [14] 

Із філологічного аналізу значення наведеної категорії стає зрозумілим, 

що вона базується на морально-етичних ідеях суспільства, а також за 

сутністю наближена до понять «рівність», «гідність», «чесність», 

«неупередженість» тощо. Очевидно, що така характеристика стала однією з 

основоположних при формуванні законодавства сучасних демократичних та 

ліберальних держав, знайшла своє відображення у принципах правових явищ 

та понять, а також вплинула на формування мети здійснення правосуддя. 

Отже, етимологічно слово «справедливість» означає неупередженість 

дій, суджень, чесне визнання чиєїсь правоти, гідності, відплата кожному на 

законних і чесних підставах і в цілому відповідність людських взаємин, 

вчинків загальновизнаним моральним і правовим нормам [15, с. 756]. З 
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позицій етики та філософії справедливість є співвідношенням між дією і 

відплатою за неї, між працею і заохоченням, злочином і покаранням. Також у 

справедливості вбачають сукупність принципів і процедур, що регулюють 

розподіл життєвих благ і тягарів, прав і обов’язків індивідів і суспільних груп 

[16, с.94].  

Досліджуючи сучасне праворозуміння справедливості, американські 

теоретики Джон Роулс і Джон Фінніс тлумачать справедливість як 

правильність, сумлінність, неупередженість, як свого роду «процесуальну 

справедливість», яка забезпечується за допомогою правових норм, що 

відповідають принципу правління справедливого закону. Владним і 

результативним інструментом справедливого розподілу сукупності 

суспільних благ чи цінностей людського життя може бути тільки позитивне 

право, відповідне справедливості [17, с. 257]. 

На думку американського юриста Р.Дворкіна, фундаментальні 

суб´єктивні права утворюють ті принципи і критерії, які повинні братися в 

основу морального виміру права з погляду справедливості. Ведучим, 

головним і визначальним принципом, на його думку, є право на рівність, по-

іншому – «право на рівну повагу і ставлення» [17, с. 257]. 

Розглядаючи поняття «справедливість» варто також зазначити і про 

поняття «правової справедливості». В одній із розділів «Справедливе і 

добре» роботи Поля Рікера зазначено, що «справедливе: між законним і 

добрим». Правова справедливість, є рівність одиниць, вона цілком 

укладається в рамки арифметичної рівності, але й у відомому сенсі тільки її і 

можна вважати рівністю, люди тут рівні саме як суб’єкти права, ніби в них не 

було інших властивостей, інтересів, потреб, цілей, крім як виконувати норми 

права. «Зв’язок законності і справедливості у сфері права не носить 

одностороннього характеру. Хоча законність і виникає на основі 

справедливості, після встановлення вона сама стає найважливішим чинником 

забезпечення справедливості. Існування законності забезпечує порядок 

взаємовідносин суб’єктів права. Лише за її наявності законодавець може 
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розраховувати на справедливе регулювання суспільних відносин. Тому 

забезпечення законності є складовою забезпечення справедливості [19]. 

У юридичному значенні справедливість розглядають як властивість 

права, виражену, зокрема у рівному юридичному масштабі поведінки і у 

пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню 

[20] або як розмірність, рівність у правовому статусі суб’єктів [21]. При 

цьому зі справедливістю у більшості випадків пов’язують не лише рівність 

суб’єктів (головним чином – у вигляді рівності перед законом і судом), але й 

нерівність (наприклад, у сімейних правовідносинах, коли суд при поділі 

майна подружжя має право відступити від загального принципу рівності 

часток у майні залежно від визначених у законі підстав або запровадження 

додаткових гарантій для осіб з обмеженими можливостями). 

Т. Оноре у праці «Про право. Короткий вступ» наголошує, що 

справедливість є набагато важливішою, коли йдеться про застосування норм 

права, а не про їх розроблення та прийняття. Справедливе застосування норм 

права потребує від тих, хто їх застосовує (поліція, судді, посадові особи), 

щоб вони були безсторонніми, вислуховували обидві або всі сторони 

правовідношення, залишаючи осторонь особисті інтереси [22, c. 114]. 

Дана позиція є раціональною, оскільки може існувати ситуація, коли 

справедливі за своєю текстуальною суттю норми абсолютно несправедливо 

реалізуються на практиці і у такому випадку ми не можемо говорити про 

справедливість в її абсолютному прояві. Лише врахування справедливості 

при застосуванні норм свідчить про високий рівень праворозуміння та 

належне забезпечення дії норм при їх реалізації. 

О.Ф. Скакун відносить справедливість до загальних принципів права та 

визначає її як «міру морально-правової домірності вкладеного та отриманого 

в усіх сферах життєдіяльності людини та їхнього правового забезпечення». 

Вона зазначає: «Принцип справедливості містить у собі вимогу відповідності 

між практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у житті 

суспільства та їхнім соціальним становищем, між їхніми правами та 

обов’язками, злочином і покаранням, заслугами людей та їхнім суспільним 
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визнанням. Принцип справедливості є важливим при вирішенні конкретних 

юридичних справ (приміром, при визначенні міри кримінального покарання). 

Він конкретизується у принципі рівності» [23, c. 224]. 

Очевидно, що справедливість у своєму філософському значенні є 

однією із основних світоглядних основоположних «цеглин» фундаменту для 

формування права у традиційному розумінні у демократичних державах, 

адже справедливість є невід’ємним елементом для розбудови правової 

держави та інститутів громадянського суспільства. Без вагомого впливу 

справедливості на уявлення людства ми, можливо, не побачили б сучасне 

право та не досягли б того рівня правової культури, яку наразі має людство. 

Узявши за основу норми, які були розроблені із врахуванням соціальної 

справедливості, на законодавчому рівні були розроблені акти, які надали 

кожній людині рівний доступ до різних соціальних можливостей, належне 

соціальне забезпечення, змогу реалізувати свої вміння тощо. У свою чергу, 

саме уявлення про справедливість значно вплинули на усвідомлення того, 

якими мають бути судовий процес, які повинні бути права в учасників 

провадження, яке має виноситися рішення тощо. Тобто, і в цьому випадку 

саме справедливість стала однією із фундаментальних основ належного 

здійснення правосуддя, а потім трансформувалася у розуміння цілковитої 

необхідності гарантування та захисту права на справедливий суд. 

Вважаємо, справедливість у праві є морально-етичною категорією, 

завданням якої є створення таких умов при правозастосуванні, при яких 

кожен суб’єкт правовідносин відчував повноцінну та рівномірну дію 

правових норм у суспільстві. 

Слушною є думка С.П. Погребняка, що формальна справедливість 

імпліцитно реалізована в праві; завдяки їй право фактично виконує роль 

третьої, незацікавленої «особи», що вирішує конфлікти, які виникають між 

людьми. Такого роду незацікавленість (неупередженість) вимагає розгляду 

спірних випадків, незважаючи на сторону у судовому процесі. Тобто, на 

думку вченого, таке розуміння дозволяє стверджувати те, що справедливість 

є стрижневою засадою будь-якого виду судочинства [24, c. 3]. 
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Справді, формальний аспект права на справедливий суд демонструє 

кінцеву мету та призначення правосуддя. Інститут суду, який виник на запит 

суспільства щодо вирішення суперечок і конфліктів у правовому полі, 

вимагає саме вірного та правового рішення, яке би забезпечило захист 

порушених прав особи, яка звернулася до суду. Тому з часом судова влада, як 

і право загалом, еволюціонували і змінювалися, враховуючи помилки та 

недоліки минулого, вбираючи у себе лише позитивний досвід вирішення 

спірних справ. Лише після цього з’явилося розуміння реальної необхідності 

існування та гарантування права на справедливий суд з боку державних 

інституцій. 

У добу античності та Середньовіччя розуміння справедливого суду 

мало небагато спільного із сучасним трактуванням цього поняття. По-перше, 

справедливе судове рішення, як правило, обумовлювалося певним «Божим 

провидінням», або ласкою монарха. Відповідно, і сам справедливий суд 

ґрунтувався не стільки на нормах природного права, як на уявленнях про 

моральне право богів, рабовласників, феодалів на суд. І лише згодом, із 

виникненням, реальним закріпленням та створенням системи норм про 

забезпечення правосуддя можна говорити про повноцінне розуміння права на 

справедливий суд із чітким виокремленням його елементів [25, с. 191]. 

Сучасні норми Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (стаття 6) гарантують право на справедливий і публічний розгляд 

справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов’язків особи чи 

при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що пред’являється 

особі. Ключовими принципами статті 6 є верховенство права та належне 

здійснення правосуддя. Ці принципи також є основоположними елементами 

права на справедливий суд [26]. 

У Конституції України [27] право на справедливий суд не знайшло 

свого текстуального відображення. Проте у статті 55 Конституції України 

зазначено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 
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чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. 

Контекстуально зі статей розділів 1, 2 Конституції України випливають 

норми щодо можливості звернення до суду для захисту своїх прав, які також 

можна розглядати складовими елементами права на справедливий суд. 

Наприклад: 

1) ст. 8 (звернення до суду для захисту конституційних прав і 

свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України 

гарантується); 

2) ст. 32 (кожному гарантується судовий захист права 

спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права 

вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, 

використанням та поширенням такої недостовірної інформації); 

3) cт. 63 (підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на 

захист). 

До того ж, норми розділу 8 Конституції України «Правосуддя» 

відображають складові права на справедливий суд, декларуючи засади 

судочинства (ст. 129), статус судів, їх завдання, можливість оскарження 

судових рішень тощо. 

На відміну від Конституції України, ЗУ «Про судоустрій і статус 

суддів» [28] оперує поняттями «справедливий суд» та «право на 

справедливий суд». Так, вже у преамбулі вказано: «Цей Закон 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». 

Забезпечення кожному права на справедливий суд визначається як одне 

із завдань суду: «Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, 

забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і 

свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також 
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міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України» (ст. 2 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»). 

Контекстуально у Законі право на справедливий суд розглядається як 

засада правосуддя. Так, відповідно до ст. 7 ЗУ «Про судоустрій і статус 

суддів» 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 Україні нарівні з громадянами і юридичними 

особами України. Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується 

відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами 

України.  

Професійна правнича допомога, на нашу думку, доцільно також 

розглядати як елемент права на справедливий суд. Згідно зі ст. 10 ЗУ «Про 

судоустрій і статус суддів» 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. 

У ст. 56 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» закріплено, що суддя 

зобов’язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і 

вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил 

судочинства 

Варто звернути увагу на положення ЗУ «Про забезпечення права на 

справедливий суд» [29], яким було внесено низку змін до процесуальних 

кодексів, а також суттєво змінено ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» з 

кінцевою метою ефективного забезпечення права громадян на справедливий 

суд. Метою цього Закону було удосконалення правового механізму 
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забезпечення права особи на справедливий суд, підвищення ефективності 

діяльності судової системи, забезпечення однакового застосування закону, 

визначення правових і організаційних засад атестації та дисциплінарної 

відповідальності суддів, удосконалення процедур призначення на посади 

суддів та оптимізація діяльності суддівського самоврядування. З наведеного 

очевидно, що забезпечення права на справедливий суд проголошено 

Україною одним із основних завдань правових реформ, що впроваджуються. 

Однак, проведене нами опитування суддів, адвокатів та прокурорів 

демонструє, що 79% адвокатів, 65% прокурорів та 49% суддів, яких було 

опитано, вважають, що проведена судова реформа в сфері забезпечення 

організаційно-правових засад права на справедливий суд є неефективною. А 

рівень довіри громадян до сучасного правосуддя в України за результатами 

нашого опитування є низьким, як вважають 70% та 49% опитаних адвокатів 

та суддів відповідно, або середнім (думка 30% та 51% опитаних адвокатів та 

суддів). 

У науковій літературі існують різні підходи до класифікації елементів 

права на справедливий суд. Так, М.Л. Ентін виокремлює органічні (право на 

доступ до суду та право на виконання рішення суду), інституційні 

(незалежність та неупередженість суду, встановленого законом), 

процесуальні (змагальність процесу, рівність сторін, розумні строки судового 

розгляду) і спеціальні (гарантії кримінального провадження, передбачені 

п.п. 2, 3 ст. 6 КЗПЛ) елементи права на справедливий суд [30, с.86]. Такий 

підхід, на нашу думку, не повною мірою відображає розуміння права на 

справедливий суд. Зокрема, дещо звуженим виглядає визначення 

інституційних елементів, а органічні елементи, відображаючи змістовне 

наповнення та сутність розглядуваної категорії, оминають такі важливі 

особливості, як правова цінність та суспільна значущість права на 

справедливий суд. 

І.С. Гриценко та М.А. Погорецький пропонують виокремлювати 

інституційні (створення суду на підставі закону, його незалежність і 

неупередженість), організаційно-функціональні (доступ до правосуддя, 
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рівність сторін, право на правову допомогу, публічність (гласність і 

відкритість) судового розгляду, обов’язковість судових рішень), 

функціональні (змагальність процесу, розумні строки розгляду) і спеціальні 

(гарантії кримінального процесу, закріплені у п.п. 2, 3 ст. 6 КЗПЛ) елементи 

цього права [31, с.4–5]. Так само, на нашу думку, не зовсім прийнятним є 

повне ігнорування змістовного елементу права на справедливий суд, оскільки 

він є першоосновою для подальшої нормативної надбудови у вигляді судових 

органів, їх повноважень, процесуальних прав учасників судового процесу 

тощо. А відображення організаційно-функціональних та функціональних 

елементів категорій, які за своєю суттю є засадами здійснення судочинства, 

таким чином, упускає мету та завдання судочинства, які чи не найкраще 

демонструють значення права на справедливий суд. 

З іншого боку, В.В. Комаров та Н.Ю. Сакара наголошують на таких 

елементах права на справедливий суд: необтяжений юридичними та 

економічними перешкодами доступ до судової установи; належну судову 

процедуру; публічний судовий розгляд; розумний строк судового розгляду; 

розгляд справи незалежним та безстороннім судом, встановленим законом 

[32, с.13]. Така характеристика елементів права на справедливий суд не 

містить переліку низки інших перешкод, які можуть значно вплинути на 

доступ до правосуддя та на процедуру прийняття законного рішення, 

наприклад, відсутність належного розуміння завдань судочинства та 

призначення діяльності судових органів у правовій системі, формування 

суддівського корпусу, статус суддів, прийняття справедливого судового 

рішення, або можливості оскарження несправедливого тощо. 

На думку Е.Л. Трегубова, конструкція ч. 1 ст. 6 КЗПЛ дає можливість 

стверджувати, що у ній закріплено такі елементи права на справедливий суд: 

1) право на розгляд справи; 

2) справедливість судового розгляду; 

3) публічність розгляду справи та проголошення рішення; 

4) розумний строк розгляду справи; 

5) розгляд справи судом, встановленим законом; 
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6) незалежність і безсторонність суду [33, c. 359]. 

На нашу думку, виокремлення таких елементів у структурі права на 

справедливий суд є цілком слушним та розкриває внутрішній зміст права на 

справедливий суд. Зрозуміло, що його реалізація потребує багатьох різних 

правових інструментів, які покликана забезпечувати та гарантувати держава 

в особі судових органів. Проте ми вважаємо, що цей перелік все ж виглядає 

неповним, враховуючи практичні особливості судових проваджень. 

Таким чином, поширені у сучасній науковій думці підходи до 

виокремлення елементів права на справедливий суд не завжди у повній мірі 

відображають всю глибинну та комплексну сутність цього поняття. На наш 

погляд, у сучасному розумінні право на справедливий суд є багатозначною та 

комплексною категорією, розуміння якої розкривається через призму таких 

видів елементів права на справедливий суд: 

1) змістовного (або сутнісного); 

2) інституційного; 

3) матеріального; 

4) процесуального. 

У взаємозв’язку саме змістовна, інституційна, матеріальна та 

процесуальна складові права на справедливий суд, на нашу думку, і 

складають комплекс організаційно-правових засад реалізації права на 

справедливий суд. 

Змістовні елементи права на справедливий суд, по-перше, базуються на 

розумінні справедливості у тому чи іншому соціальному кластері, адже 

рішення може бути законним, проте, прийнятим відповідно до законодавства, 

яке прийняте на користь певної соціальної групи. У цьому контексті можна 

згадати проблеми класової нерівності, які існували до утвердження 

ліберальних та демократичних свобод у цивілізованих державах, проблеми 

расової сегрегації, різних видів дискримінації тощо. Зрозуміло, що сучасне 

законодавство, яке не вирішує у гуманістичному напрямі перераховані 

проблеми, аж ніяк не сприятиме належному функціонуванню справедливого 

суду у державі. 
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По-друге, змістовний аспект права на справедливий суд тісно 

пов’язаний з чинною системою соціальних та правових цінностей у державі. 

Існування справедливого суду носить аксіологічне значення для будь-якої 

правової системи, а тому реальне забезпечення справедливого судочинства є 

відображенням належного рівня правової культури та законодавства в 

цілому. 

По-третє, сутнісний аспект права на справедливий суд дозволяє 

говорити про неабияку значущість інституту суду для належного 

функціонування суспільних відносин. Суд виник як об’єктивна необхідність 

залучення третьої сторони до вирішення конфліктів, які виникали у зв’язку з 

розвитком відносин власності, відносин громадян із владою, міжнародних 

відносин тощо. 

Інституційна складова права на справедливий суд проявляється в 

існуванні законно та належно сформованих судових органів, на які 

законодавством покладено функції зі здійснення правосуддя у межах їх 

юрисдикції та повноважень. Функціонування системи судоустрою є 

інституційним забезпеченням реалізації права на справедливий суд. При 

цьому, не існує єдиної абсолютно правильної «формули» для організації 

справедливого судочинства, система може мати абсолютно різний вигляд у 

різних державах та правових системах, ніяким чином не здійснюючи 

негативний вплив на забезпечення правосуддя. Інституційний аспект також 

передбачає взаємовідносини судів з іншими органами державної влади, їх 

незалежність, статус суддів тощо. 

Під матеріальною складовою права на справедливий суд, на нашу 

думку, необхідно розуміти регламентовану законодавством легальну 

можливість звернутися в суд за захистом своїх порушених прав чи інтересів, 

яка має свою чітко визначену форму. Цією формою є процесуальні 

документи у вигляді позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги. 

Визначення чітких підстав для подачі заяви чи скарги, її процесуальної 

форми, змісту доповнює забезпечену державою можливість для звернення у 

суд і отримання справедливого рішення. Тобто, таким чином, право на 
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справедливий суд має своє регламентоване матеріальне вираження, яке 

закріплене у нормах матеріального законодавства. 

Процесуальний аспект права на справедливий суд повною мірою 

характеризує той обсяг процесуальних можливостей, які надаються особам, 

що користуються правом на справедливий суд. Сюди варто враховувати 

комплекс процесуальних прав та обов’язків, а також механізми реалізації 

права на спрведливий суд та гарантії забезпечення справедливого судового 

процесу, серед яких публічний розгляд, розумні строки, законність судового 

рішення тощо. 

Елементами права на справедливий суд, на нашу думку, є такі як: 

доступ до суду; справедливість; рівність сторін; незалежність суду; 

безсторонність суду; розгляд справи судом, встановленим законом; 

публічний розгляд справи; можливість обмеження публічності розгляду 

справи в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки; 

змагальність; розумність строку розгляду справи; право на винесення 

рішення; право на примусове виконання рішення суду або вироку; право на 

конституційну скаргу; право на звернення до суду; гарантоване надання 

правової допомоги; законодавче визначення мінімуму прав обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення; презумпція невинуватості; право 

на оскарження; право не оскаржувати остаточне рішення суду; суд 

присяжних; прогнозованість судових рішень; можливість відмовитись від 

права на доступ до суду на користь інших видів вирішення спору, якщо така 

відмова є вільною та чіткою; відновне правосуддя; унеможливлення 

зворотної дії кримінальних законів; право на перегляд винесеного у 

кримінальній справі вироку; право на відшкодування у разі помилкового 

судового вироку; право не бути притягнутим до відповідльності або 

покараним за один і той самий злочин. 

Отже, розуміння сутності права на справедливий суд залежить від 

багатьох факторів, які не завжди перебувають у суто юридичній площині. 

Особливе значення у розуміння справедливого суду вкладається через 

призму категорії «справедливість». Сучасне наукове трактування права на 
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справедливий суд є неоднозначним та потребує подальших доопрацювань, а 

організаційно-правові засади реалізації права на справедливий суд 

потребують додаткових досліджень та вдосконалення, виходячи із 

практичних проблем забезпечення права на справедливий суд у сучасній 

судовій системі України. 

Таким чином, право на справедливий суд містить у собі чотири основні 

складові (змістовну, існтитуційну, матеріальну, процесуальну), які органічно 

доповнюють одна одну та формують єдине комплексне розуміння 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд. Елементи 

ж права на справедливий суд, на нашу думку, доцільно виокремити за видами 

(змістовні, інституційні, матеріальні, процесуальні) та зобразити у вигляді 

ілюстративної схеми (див. Додаток В). 

А виходячи із складових права на справедливий суд, на нашу думку, 

його можна визначити як комплекс змістовного, інституційного, 

матеріального та процесуального елементів права що забезпечують 

незалежний, безсторонній, доступний та справедливий суд. 

 

1.2. Історіографія та стан наукової розробки організаційно-

правових засад права на справедливий суд у правовій доктрині 

 

Поняття права на справедливий суд має давню та тривалу історію, хоча 

не завжди воно наповнювалось сучасним змістом. Аналіз історії виникнення 

та тлумачення права на справедливий суд, розробки його організаційно-

правових засад та відображення у правовій доктрині дає можливість 

прослідкувати тенденції його розвитку та дослідити його сутність. 

Дослідження історіографії права на справедливий суд, з-поміж іншого, 

дозволить встановити витоки цього права, шлях становлення та перспективи 

подальшого розвитку. Водночас, слід відзначити, що дослідження права на 

справедливий суд все ще продовжується сучасними науковцями, а тому 

питання наукового стану розробки організаційно-правових засад права на 

справедливий суд у правовій доктрині залишається актуальним і надалі. 
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Хоча в правовій науці станом на сьогодні проведено чимало 

досліджень різних історичних періодів визначення права на справедливий 

суд, проте комплексного аналізу історіографії та наукового стану розробки 

організаційно-правових засад права на справедливий суд у правовій доктрині 

не зроблено, що підвищує актуальність проведення даного дослідження. 

Доцільно звернути увагу на те, що право на справедливий суд не 

завжди наповнювалось таким глибоким змістом і в різні історичні періоди 

його зміст то звужувався, то розширювався, що можна встановити з праць 

правознавців різних часів. 

Загальні засади справедливого суду були сформульовані ще за часів 

античності. Так, ще в давні часи втіленням ідей справедливості була богиня 

Феміда, очі якої були вкриті пов’язкою, з мечем та терезами в руках. 

Пов’язка на очах Феміди символізувала рівність всіх перед правосуддям, 

тобто, маючи закриті очі, вона повинна ставитися до всіх однаково, а терези в 

її руках уособлювали зваженість та мудрість рішення.  

Категорії справедливості та справедливого правосуддя, зокрема, 

широко досліджувалися античними мислителями. Так, Арістотель зазначав, 

що йти до суду означає звертатися до справедливості, так як суддя прагне 

бути уособленою справедливістю, а також мислитель звертав увагу на той 

факт, що люди шукають неупередженого суддю [34, с.176]. На думку 

філософа, ані громадянське, ані політичне життя не може існувати без 

справедливості, яка є їх визначальною категорією [35, с.512]. В своїй праці 

«Політика» Арістотель визначив правосуддя як те, що є законним і 

справедливим, а неправосуддя – незаконний і несправедливий суд. Особливу 

увагу мислитель приділяє визначенню відмінностей між суддями та поділяє 

їх за трьома критеріями: «1) хто судді, 2) що підлягає їхньому судові, 3) яким 

чином призначаються судді». Саме суддів Арістотель вважає «душею 

полісу» [36, с.132]. Мислитель також був автором теорії зрівняльної 

справедливості, в межах якої він розглядав і правосуддя. На думку 

Арістотеля, правосуддя є «справою усіх», а тому громадянами слід вважати 

тих, хто бере участь у суді та народних зборах. Встановленням Солоном 
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демократії мислитель вважав введення народного суду, де всі можуть бути 

суддями [36].  

Платон у своєму трактаті «Закони» зазначав, що, окрім кари, метою 

правосуддя є примирення сперечальників. Так, підкреслюючи роль 

народного суду, мислитель вказував, що обвинувачення у державних 

злочинах повинні спочатку передаватись на рішення народу, оскільки у 

випадку заподіяння шкоди державі, потерпілими виступають всі громадяни. 

Також Платон відзначав вагомість призначення суддів на рівні з 

призначенням правителів. На думку даного грецького мислителя, держава 

втрачає свою суть без суддів, які здійснюють правосуддя. Причому судді 

мають бути справедливими, неупередженими, мудрими та вихованими, 

удосконалювати свої знання з метою забезпечення справедливості для людей 

та державного розвитку, адже за відсутності в державі справедливих судів 

настають буремні часи [37, с. 242-377]. Найкращим Платон вважає суддю, 

який гідних вимусить володарювати, а гірших, залишивши їм життя, 

добровільно коритися, який, прийнявши родину, що терзається сварами, 

нікого б не погубив, але б примирив їх, встановивши на майбутнє закони 

їхніх взаємовідносин, і міг би стежити, щоб вони були друзями [37, с.79–80]. 

Знаходимо у працях Платона і згадку про правосуддя богів, що живуть на 

Олімпі. Мислитель стверджує, що правосуддя встановленого верховними 

засновниками слід особливо стерегтися, оскільки воно ніколи не дасть 

спокою. Світське правосуддя Платон визначає як прекрасну справу поміж 

людьми, яка пом’якшила всі людські стосунки [37, с.403, 441].  

В Стародавньому Китаї також опосередковано визначалось поняття 

справедливого правосуддя. Конфуцій міру справедливості визначав через 

призму попереднього діяння, зазначаючи, що платити потрібно за зло по 

справедливості, а за добро – добром [38, с.95]. 

О.А. Кучинська звертає увагу, що у докласовому суспільстві уявлення 

про справедливість висловлювало моральну оцінку племенем, родом або 

громадою поведінки членів цього колективу з урахуванням їх участі у 

справах спільноти, а також відповідно до способу життя та існуючих на той 
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період звичаїв, традицій та поглядів. На початковому етапі становлення 

людства справедливість ототожнювалася перш за все з основною соціальною 

нормою життєдіяльності перших форм і утворень спільного 

проживання людей [39]. 

З дослідженого матеріалу випливає, що в стародавні часи справедливе 

правосуддя здебільшого зводилось до справедливого судді, тобто значна 

увага приділялася особистим якостям судді. Поряд з тим, оскільки у античні 

часи правові поняття тісно переплітались з релігійними категоріями, то 

поняття справедливого правосуддя мало скоріше божественне підґрунтя. 

Звертаємо також увагу, що важливе значення в той час приділялось участі 

громади у правосудді. 

У Стародавньому Римі принцип справедливості визначався засадничою 

ідеєю правотворення та правозастосування. Так, у випадку виникнення 

правових колізій правову норму було дозволено змінити відповідно до 

тлумачень про справедливе право. Також римськими юристами було 

закладено доктринальні підвалини прав людини. На думку Ульпіана поняття 

право походить від поняття справедливість [40, с.109]. Правовим категоріям 

рівності та справедливості приділялась значна увага в дослідженнях 

римських юристів. Так, Acquitas (рівність і справедливість) визначали justitia 

(вічна та незмінна справедливість природного права) та послуговували 

підґрунтям критики існуючого права, вираженням природної правової 

справедливості, основним вектором правотворчості та правозастосування 

[41, с.53]. 

Г. Гроцій свого часу зазначав, що хоча державні суди встановлені з 

людської волі, а не природою, все ж вони є досконалішими від творінь 

природи та придатнішими для спокою людей, а тому і звернення до них ні 

для кого не є таким важливим, як для окремих людей; а покору настільки 

похвальній установі вселяють сама справедливість і природний розум. 

Очевидною є обмеженість самоправства, що існувало до створення судів. 

Але, на думку автора, самоправство продовжує існувати там, де закінчуються 

межі судової влади, оскільки застосування закону, який всупереч суду 
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забороняє здійснення свого інтересу, дозволяється тільки тоді, коли 

забезпечена повна можливість звернення до правосуддя, яке вирішує спір не 

зброєю, а правом та покладає кінець правопорушенням. Характерними 

ознаками держави Г. Гроцій називає додержання правосуддя та користування 

правом [42, с.119, 617].  

У Середньовіччі частково право на справедливий суд визначалося у 

праці «Ордонанси про суддів». Так, відповідно до цього документа, на суддів 

було покладено обов’язок забезпечення виконання закону і прав усім 

підданим, і багатим, і бідним, незалежно від особи, а також заборонялось 

одержання грошової винагороди, подарунків, хабарів [43].  

Також знаходимо визначення права на справедливий суд у Великій 

Хартії Вольностей. Цей документ визначав, що «жодна вільна людина не 

буде заарештована, або ув’язнена, або позбавлена майна, або оголошена, або 

вигнана, або яким-небудь іншим способом знедолена, і ніхто не піде на неї і 

не пошле до неї інакше, як за законним вироком рівних їй або за законом 

країни, нікому не буде продано права і справедливості, нікому не буде 

відмовлено в них або сповільнено їх» [44, с.516-517]. У такий спосіб 

практично захищалось середньовічне право на справедливий суд, яке 

тлумачилось у вужчому контексті, ніж сьогодні. 

Habeas corpus в 1679 році визначив право на справедливий суд в 

англійській правовій системі. Зокрема, в цьому акті закріплено можливість 

створення судів виключно на підставі закону, врегульовано питання 

дотримання процесуальних строків, а також визначено право ув’язненого 

бути проінформованим стосовно причин ув’язнення [45, с.175-176]. Зміст 

цього акта частково є відображенням сучасної статті 6 Конвенції про захист 

прав та основних свобод людини, зокрема, в частині визначення строків та 

прав ув’язненого. 

Так, доба Середньовіччя, в порівнянні з Античною добою, значно 

розширила поняття права на справедливий суд, визначивши його у 

нормативно-правовому полі. Під справедливим правосуддям розуміли 

правосуддя, яке здійснюється компетентним судом, утвореним на підставі 
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закону, а також згідно з принципом рівності учасників процесу та у визначені 

законом строки. Також в добу Середньовіччя вже на нормативному рівні 

передбачалась заборона одержання суддею неправомірної фінансової вигоди 

та право кожного ув’язненого на інформацію щодо причин свого ув’язнення, 

що повинно було забезпечити кожному право на справедливий суд. 

Про неупереджене правосуддя, яке здійснюється судом незалежно від 

статусу підсудного, згадував Анджей Моджевський у добу Відродження. Так, 

на його думку, закон повинен бути однаковим для всіх, у протилежному ж 

випадку поблажливість до окремих індивідів спровокує вчинення ними 

нових злочинів [46, с.114]. «Забути про правосуддя потворне та біснувате й 

дотримуватися людських взірців свого часу» закликав Монтель [47, с.21]. 

Вольтер у своїй праці зазначав, що безліч нещасних було зраджено та 

передано катам безчесними та несправедливими суддями, які без докору 

сумління спокійно засудили їх до страти [48, с.205]. Так, у добу 

Просвітництва в основу справедливого правосуддя було покладено 

громадські інтереси, оскільки громадянин розглядався як елемент цілого 

політичного організму. 

Декларація прав Вірджинії від 12 червня 1776 р., яку було прийнято за 

три тижні до проголошення Декларації незалежності США, та яка практично 

лягла в основу Конституції США, з-поміж інших прав, закріпила також і 

право на справедливий судовий розгляд. П’ята поправка до Конституції 

США визначає, що ніхто не може бути позбавленим життя, свободи чи майна 

без справедливого судового розгляду [49].  

Теорія поділу влади в своєму доктринальному витлумаченні заклала 

основи правосуддя Нового часу та сьогодення. Так, основоположник теорії 

поділу влади Ш.-Л. Монтеск’є обґрунтовує необхідність такого поділу для 

забезпечення політичної свободи людини. На думку дослідника, поєднання 

судової влади із законодавчою узалежнить життя і свободи громадян від 

суддівської сваволі, у випадку поєднання судової гілки влади з виконавчою, 

суддя може стати гнобителем, а поєднання всіх гілок влади в одній особі чи 

установі призведе до загибелі всього. З точки зору Ш.-Л. Монтеск’є, 
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забезпечити справедливе правосуддя можуть тільки представники з народу, 

які повинні обиратися на певний термін і скликатися у випадку необхідності 

створення суду. На його думку власне суд є перехресною точкою державної 

влади, закону та індивіда, а відтак може якнайкраще запобігти беззаконним 

діям державної влади та захистити громадянина від її сваволі. У своєму творі 

«Про дух законів» Ш.-Л. Монтеск’є визначає покликання суддів в 

забезпеченні суспільного спокою, а причиною несправедливого вироку – 

відсутність моральних чеснот в судді [50, с.290, 318-320].  

Кінець ХІХ – початок ХХ століття ознаменувався рухом «Доступ до 

правосуддя». Спочатку під доступом до правосуддя розуміли визнання 

«права бідності» (звільнення населення від судових витрат). Доступ до 

правосуддя трактувався як гарантія визнання та реалізації прав людини, а 

також можливості вирішувати конфлікти за допомогою правосуддя [51, с.49]. 

Правова доктрина Нового часу характеризується широким колом 

досліджень права на справедливий суд. Особливої актуальності питання 

дослідження права на справедливий суд набуло після його нормативного 

закріплення в міжнародних актах та створення Європейського суду з прав 

людини. 

Жан-Поль Марат вагому роль приділяє питанню справедливого 

правосуддя у Франції Нового Часу. Так, у «Проекті Декларації прав людини і 

громадянина з наступним планом справедливої, мудрої і вільної конституції» 

науковець до основних професійних вимог до судді відносить 

професіоналізм, освіченість, непідкупність та неупередженість. Навіть 

наймудріші закони були б марними, на думку Ж.-П. Марата, якби 

обвинувачений або відповідач вимушені були побоюватися неуцтва, 

упередженості або продажності судді, витончені обов’язки суддів вимагають 

наявності гострого розуму, мудрості, бездоганної чесності [52, с.251].  

Питання організаційно-правових засад забезпечення права на 

справедливий суд яскраво висвітлено і в працях американських 

конституціоналістів. Зокрема, А. Гамільтон зазначав, що судова влада з 

огляду на її природні функції завжди становить найменшу небезпеку для 
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конституційних політичних прав, оскільки суди ніколи не несуть загрози для 

загальної свободи народу. Але загроза утиску та протиправного впливу судів 

існує за умови союзництва з іншою гілкою влади. Уникнути загрози такої 

небезпеки можна, на думку А. Гамільтона, шляхом встановлення системи 

забезпечення незалежності судів. Так, систему забезпечення незалежності 

судів автор вбачає в незмінюваності суддів за умови їх бездоганної поведінки 

під час перебування на суддівській посаді, що означає довічне здійснення 

ними своїх повноважень, а також матеріальну забезпеченість (стала оплата 

їхньої праці). А. Гамільтон звертає увагу також на значущість абсолютної 

незалежності судів при встановленні ними невідповідності конституції актів 

законодавчої влади та визнанні таких актів нечинними, але водночас заявляє, 

що в даному випадку не можна говорити про верховенство судової влади над 

законодавчою [53, с.392–395]. На незалежності суддів, яка є основою 

забезпечення права на справедливий суд, наголошують і сучасні правники. 

Досліджуючи американське правосуддя, А. де Токвіль відзначав 

особливу політичну владу суддів. Так, у праці «Про демократію в Америці» 

філософ пише, що американці надали право своїм суддям керуватися тільки 

тими законами, які не суперечать конституції, обмеживши таке право 

визначеним судовим механізмом його використання. Також американські 

судді наділені правом адміністративної юстиції, тобто судити представників 

виконавчої влади за порушення ними закону.  

При дослідженні американського правосуддя А. де Токвіль приділяє 

значну увагу суду присяжних, в якому виділяє юридичну установу як власне 

судовий орган, на який покладено функцію правосуддя та політичну 

функцію – прояв народовладдя, яку автор вважає найважливішою. За його 

існування «суддею стає саме народ… його треба розглядати як одну з форм 

суверенної влади народу». А. де Токвіль відзначає великий вплив суду 

присяжних на національний характер, підтримує його поширення не тільки 

на кримінальні, а й на цивільні справи (з метою охоплення найбільшої 

кількості людей і їхніх інтересів). Також А. де Токвіль звертає увагу, що саме 

суд присяжних показує на практиці що таке справедливість, вчить кожну 
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людину відповідати за свої дії, що безумовно є основою виховання 

політичної порядності, бореться з індивідуальним егоїзмом, що має згубний 

вплив на суспільство, сприяє розвитку незалежності міркувань і підвищенню 

рівня наукової обізнаності народу. Через суд присяжних, з точки зору А. де 

Токвіля, американським судовим відомством поширюється дух законності на 

найширші прошарки суспільства [54, с.97, 223–226].  

З точки зору К.А. Гельвеція, право на справедливий суд необхідно 

розглядати тільки у сфері інтересів суспільства як засіб забезпечення 

особистого та загального щастя. Так, на думку автора, інтереси суддів 

повинні визначатися суспільними, а тому, саме від суддів залежить рівень 

суспільної доброчесності. К.А. Гельвецій також пов’язував справедливість з 

людськими чеснотами, які вважав основою життя людини [55].  

Ж.-Ж. Руссо визначав суспільну реальність справедливості через її 

втілення у праві, закріпленні в законах встановлених людьми на підставі їх 

спільної згоди про справедливе [56, с.8]. Таким чином, Ж.-Ж. Руссо вважав, 

що тільки справедливе правосуддя покликане на захист людини. 

У XVIII – XX століттях проблематика справедливого правосуддя стала 

предметом комплексного філософсько-правового дослідження. У наукових 

напрацюваннях І. Канта знаходимо твердження, що саме інститути 

громадянського суспільства є гарантом громадянських, судових 

(процесуальних) та політичних прав. Призначення суду філософ вбачає в 

присудженні кожному свого згідно закону. Тобто, справедливе судове 

рішення беззаперечно відповідає праву [57, с.690]. Г.В.Ф. Гегель у своїй 

праці «Філософія права» визначає суд гарантією реалізації права 

громадянина як елемента громадянського суспільства на справедливе 

правосуддя. Так, філософ зазначає, що виступати в суді є правом 

громадянина, тоді як відповідати в суді й отримувати своє спірне право 

тільки через суд є його обов’язком. Визнання над собою судової влади є 

обов’язком кожного, в тому числі і правителів, що говорить про абсолютну 

незалежність судової влади [58]. Ґ.В.Ф. Геґель також звертає увагу на 

довідний характер права, який проявляється при застосуванні в судах, 
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оскільки тоді воно дістає визначення. Згадує філософ і про законність 

судових процедур, наголошуючи, що хід судочинства слід визначати 

законом. Справедливим не може бути правосуддя без ще двох його ознак: 

гласності та публічності. Автор зазначає, що публічності судочинства 

вимагає довіра громадян до права, що породжує потребу в легітимації 

правосуддя. Ґ.В.Ф. Геґель виділяє два види легітимності правосуддя: 

загальну, яка передбачає довіру до нього всіх громадян суспільства, та 

індивідуальну, як довіру до суб’єктивності тих, хто вирішує, тобто до суддів 

[59, с.194–198]. Так, Ґ.В.Ф. Геґель вбачає втілення справедливого правосуддя 

в суді присяжних, який є уособленням самосвідомості громадянського 

суспільства. Оптимальним, на думку філософа, є поєднання легальності та 

легітимності як судів, так і здійснюваного ними правосуддя, шляхом 

впровадження суду присяжних при загальних «юридичних судах». Ґ.В.Ф. 

Геґель вважає за необхідне об’єднання цих двох судів в єдиний суд, де 

присяжні, повідомляючи про склад злочину, виноситимуть вердикт, а 

професійні судді будуть виносити рішення згідно закону. Концепція Ґ.В.Ф. 

Геґеля визначає два елементи вироку: закон та думку, точку зору, характер 

судді, оскільки суддя не тільки виконує закони, а є й діяльною стороною, 

адже на хід справи безпосередньо впливають і точка зору судді, його думка 

тощо [60, с.446–447]. З наведеного випливає, що право на справедливий суд 

можна забезпечити суспільному індивідові шляхом створення належного 

судового органу, необхідним елементом якого Ґ.В.Ф. Геґель визначає суд 

присяжних. 

Розглядаючи наукові напрацювання в сфері організаційно-правових 

засад права на справедливий суд, не можна не згадати ідеї справедливого 

правосуддя, опрацьовані Г. Кельзеном. Так, справедливе правосуддя не 

можна забезпечити в повній мірі без належного захисту основного закону 

держави, який є джерелом всіх визначальних прав та свобод громадян, 

підґрунтям всього національного права. Тому, Г. Кельзеном було 

обґрунтовано на загальнотеоретичному рівні необхідність створення 

конституційного суду для судового захисту Конституції як окремого та 
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єдиного судового органу конституційної юрисдикції. Зокрема, концепції 

судового конституційного контролю філософ присвятив дві праці «Загальне 

вчення про державу» та «Судова гарантія Конституції (конституційна 

юстиція)». Ідеї Г. Кельзена щодо конституційної юстиції вперше знайшли 

своє втілення в Австрійській Конституції 1920 року. Також слід згадати, що 

напрацювання Г. Кельзена в сфері конституційної юстиції були підкріплені 

практичним досвідом філософа на посаді судді Вищого Конституційного 

суду Австрії (першого у світі окремого судового органу конституційної 

юрисдикції). З точки зору Г. Кельзена, конституція повинна містити гарантії 

скасування неконституційних актів [61, с.16]. Ідеї Г. Кельзена щодо 

конституційної юстиції знайшли своє відображення у законодавстві 

більшості європейських держав, в тому числі і України. Проте, слід 

відзначити, що не всі рішення Конституційного Суду України відповідають 

первісним ідеям та принципам закладених основоположником ідеї щодо його 

створення. Згадував Г. Кельзен і про незалежність судових органів. Зокрема, 

філософ вважав, що подібно як адміністративний орган в процесі виконання 

покладених на нього функцій зобов’язаний виконувати вказівки 

вищестоящого органу, суддя повинен бути зв’язаний виключно загальною 

правовою нормою незалежно від впливів будь-якого державного органу [62, 

с. 289]. Так, на підставі дослідження праць Г. Кельзена, можливо виокремити 

ще один вектор розвитку права на справедливий суд початку ХХ століття – 

забезпечення конституційного контролю відповідності законодавчих актів 

Конституції. Конституція є основним законом держави та гарантом 

основоположних прав та свобод громадянина, а тому охорона її норм має 

визначальне значення у всіх сферах державної діяльності, в тому числі, у 

сфері правосуддя. 

Цікаву думку щодо справедливого правосуддя знаходимо і в праці 

Р. фон Єрінґа «Мета у праві». Так, автор визначає покликання судді у 

відшукуванні права за своїм переконанням, незалежно від державної влади й 

визнання нею обов’язкової сили рішень, що ухвалюються ним. В даному 

контексті Р. фон Єрінґ зазначає, що суддя є живим уособленням закону. На 
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думку філософа, існує три основні засоби, які уможливлюють вільне 

вираження й відстоювання суддею його переконань щодо державної влади та 

приватної особи: незмінюваність, таємниця нарад і відповідне матеріальне 

забезпечення. Також особливу увагу правознавець приділяє суду присяжних, 

який, на його думку, є втіленням повної незалежності юстиції від державної 

влади [63, с.327–329, 338, 346].  

Про рівність усіх перед законом як вимогу справедливості, на яку 

скероване за своєю суттю право, писав Г. Радбрух. На думку автора, 

забезпечити таку рівність можна через особисту чесність суддів та 

справедливість їх рішень [64, с.32-43]. Існує загальновідома «формула 

Радбруха», якою неодноразово користувалися суди: з метою забезпечення 

правової стабільності та визначеності позитивне право, що виходить від 

влади, має виконуватися навіть тоді, коли воно за змістом є неправильним і 

недоцільним; виключенням є ситуація, коли чинний закон стає настільки 

кричуще несумісним зі справедливістю, що заперечує її, перетворюється на 

«законне неправо». Таким чином, абсолютно несправедливе право є 

неправом, оскільки право (включаючи позитивне) за своєю сутністю 

покликане слугувати справедливості. Критеріями визначення закону як 

абсолютно неправового є, по-перше, повна відсутність прагнення до 

справедливості й, по-друге, свідоме заперечення рівності в правотворчому 

процесі. Як приклад такого «законного неправа» автор наводить нацистське 

право [65, с.83-94]. 

Наукові напрацювання в сфері права другої половини ХХ століття 

також містять ряд цікавих концепцій щодо організаційно-правових засад 

справедливого судочинства. Так, наприклад, Г.Л.А. Харт у своїй праці 

«Концепт права» висуває ідею судової свободи дій, провівши поділ судових 

справ на прості та складні. У виділених автором складних справах право не 

диктує жодної конкретної відповіді на відміну від простих, а тому суддя саме 

в таких справах має діяти на власний розсуд задля їх вирішення [66, с.124–

135]. Також Г.Л.А. Харт звертав увагу на тісний зв’язок між категоріями 

судочинства та справедливості. На думку правознавця, саме серйозне 
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сприйняття твердження, що в різних випадках повинно застосовуватись одне 

і те ж загальне правило, без особистих зацікавлень, упереджень чи 

примхливості і означає справедливе застосування закону. Г.Л.А. Харт 

справедливо відзначав, що обов’язком судді є віднайти рівновагу між 

вимогами закону, суспільства та моральним рішенням, оскільки винесення 

рішення першочергово вимагає від судді прийняття ним морального рішення 

[67, с.159]. 

На нормативному рівні міжнародного права вперше право на 

справедливий суд було визначено в ст. 10 Загальної декларації прав людини. 

Зокрема, дана міжнародно-правова норма визначила право кожного на 

розгляд справи щодо його прав чи обов’язків або кримінального 

обвинувачення стосовно нього незалежним та безстороннім (неупередженим) 

судом [68], хоча, офіційне визначення назви цього права було здійснено в 

статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «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» [69].  

Інші положення КЗПЛ доповнюють право на справедливий судовий 

розгляд. У ст. 13 КЗПЛ викладено право кожної особи на ефективний засіб 

захисту на той випадок, коли особа вважає, що порушені її конвенційні 

права. Якщо національне законодавство не передбачає ефективного засобу 

захисту, то вже сам цей факт може становити порушення Конвенції. Усі 

Договірні сторони повинні забезпечити ефективні засоби захисту проти 

можливих порушень КЗПЛ. 

З поняттям справедливого судового розгляду пов’язані також: 

унеможливлення зворотної дії кримінальних законів (ст. 7 КЗПЛ), право на 

перегляд винесеного у кримінальній справі вироку (Протокол № 7 до КЗПЛ, 

ст. 2), право на відшкодування у разі помилкового судового вироку 

(Протокол № 7 до КЗПЛ, ст. 3), право не бути вдруге притягнутим до 
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відповідальності або покараним за один і той самий злочин (Протокол № 7 до 

КЗПЛ, ст. 4). 

Європейський суд з прав людини неодноразово заявляв про особливо 

важливе місце, яке займає в демократичному суспільстві право на 

справедливий судовий розгляд. Аналіз практики Європейського суду 

показує, що національними судами держав, які входять до Ради Європи 

найчастіше порушується ст. 6 КЗПЛ. 

Серед наукових праць у сфері організаційно-правових засад права на 

справедливий суд ХХ століття привертає увагу дослідження поняття 

доступності правосуддя Л.М. Москвич. Так, науковець виокремила три 

складові елементи доступності до суду: інституціональна, економічна та 

процесуальна доступність. Інституціональну доступність авторка розглядає в 

контексті територіальної доступності судів, виокремлення судових інстанцій 

та вільного доступу до інформації про суди. Економічна доступність 

судочинства, з точки зору Л.М. Москвич, означає доступні для населення 

судові витрати, процесуальна – доступ до судової процедури. До трьох 

складових процесуальної доступності до суду правознавець відносить 

законність суду (його визначення законом), незалежність суду від інших 

гілок влади, сторін та неупередженість [70].  

Досліджуючи доступність правосуддя, І.Є. Марочкін називає такі її 

елементи: організаційно-правові та матеріальні. До організаційно правових 

елементів доступності автор відносив судочинство, зокрема, воно включає 

порядок порушення та розгляду справ, забезпечення розумних строків 

розгляду судової справи, а також судоустрій, до якого відноситься 

територіальну доступність судів, достатнє матеріальне забезпечення суддів, 

підбір на посади суддів висококваліфікованих спеціалістів тощо. До 

матеріального чинника доступності правосуддя правознавець відносить 

належне фінансування судової діяльності, розумність судових витрат, умови 

звільнення від їх сплати [71]. І.М. Жаровська у своїй праці «Доступність 

права: теоретико-правові проблеми» до чинників, які гарантують доступність 

права, відносить конституційне право на знання прав та обов’язків, принцип 
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відкритості і прозорості парламентських процедур, гласність діяльності 

органів державної влади, удосконалення правотворчої техніки, що 

забезпечить доступність текстів нормативно-правових актів [72]. 

Дослідженням категорії доступності правосуддя в контексті Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод займалась також 

О.М. Овчаренко. Так, науковець здійснила аналіз міжнародних стандартів 

доступності правосуддя та механізмів оскарження судових рішень, а також їх 

інституційних гарантій, розглядаючи доступність правосуддя як принцип 

організації та діяльності судової влади [73]. 

Право кожного на справедливий судовий розгляд його справи в 

контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод отримало системний правовий аналіз у праці В.В. Андрусенка 

«Конвенція про захист прав і основних свобод людини і кримінальний 

процес». Автор визначає необхідність застосування вимоги справедливості 

до всього процесу судового розгляду, а не обмежуватись слуханням справи 

за участю сторін. До гарантій справедливого правосуддя, які випливають з 

процедури розгляду справи, автор відносить достатні можливості надання 

доказів, аргументація спірних питань та відвід свідчень свідків сторони 

обвинувачення [74]. 

Особливу увагу статті 6 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також справам, пов’язаних з її порушенням, 

приділив у своїх дослідженнях В.В. Качан. Правознавець акцентував увагу на 

важливості незалежності та розумності строків судового розгляду [75].  

Проблеми захисту права на справедливий судовий розгляд в розрізі 

практики Європейського суду з прав людини досліджувалися Н.Ю. Сакарою. 

Так, науковець розглядає право на справедливий судовий розгляд як окремий 

об’єкт захисту та звертає увагу на недоцільності звуження захисту права на 

справедливий суд до захисту тільки розумних строків судового розгляду. Для 

захисту права на справедливий суд автор пропонує застосовувати як 

превентивні, так і компенсаторні засоби [76]. 
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Тлумачення Європейським судом з прав людини статті 6 КЗПЛ, а 

також відповідність норм українського законодавства та судової практики 

положенням КЗПЛ та правовим позиціям тлумачення ЄСПЛ були об’єктом 

дослідження О.А. Банчука та Р.О. Куйбіди. Так, науковцями було 

сформульовано рекомендації щодо усунення розбіжностей та суперечностей 

національного законодавства України та судової практики з КЗПЛ, а також 

визначені статтею 6 КЗПЛ стандарти розкрито в розрізі цивільного, 

адміністративного, господарського та кримінального судочинства [77]. 

Зміст окремих елементів права на справедливий суд в контексті рішень 

Європейського суду з прав людини у справах проти України досліджено у 

праці Е.Л. Трегубова «Право на справедливий суд в практиці Європейського 

суду з прав людини». Так, автор звертає увагу на складність та дискусійність 

питання реалізації принципу справедливого судового розгляду. 

Європейський суд з прав людини, на думку автора, встановлює чітке 

розмежування між справедливістю судового процесу та питанням 

правильності судового рішення. Тому, Європейський суд з прав людини не 

вправі оцінити чи правильно було ухвалене рішення, а тільки чи є воно 

справедливим [78]. 

Окремий елемент права на справедливий суд – справедливість суддів, 

аналізується В.В. Городовенко. Так, на думку науковця, формами прояву 

справедливості суддів є базовий елемент концепції верховенства права, який 

визначає провідну роль права у суспільному житті, принцип правосуддя, 

мета і завдання процесуального законодавства, необхідний елемент змісту 

судового рішення як відображення результату діяльності суду із захисту чи 

відновлення порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, важливий 

критерій оцінки ефективності й легітимності в діяльності судової влади [79, 

с.20-24].  

Ґрунтовне наукове дослідження організаційного забезпечення судової 

влади було проведене В.Т. Маляренком. Так, науковець сформував 

концепцію «збереження обличчя» у міжнародній сфері правосуддя. Ученим 

актуалізовано проблематику виконання судових рішень, а також питання 
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розумності строків судового розгляду справ та досудового слідства, 

дисциплінарної відповідальності судді, особливостей оскарження судових 

рішень, міжнародних норм щодо незалежності та відповідальності суддів, 

перевантаженості суддів, захищеності суддів та їх сімей [80]. 

О.Б. Прокопенко у своєму дослідженні права на справедливий суд 

зводить його суть до захисту інших прав, а відтак, обґрунтовує його 

вагомість [81, с.38]. О.С. Ткачук визначає право на справедливий судовий 

розгляд процесуальним правом кожного, чиї права порушені, не визнані чи 

оспорюються, суть якого полягає у тому, що воно є правом для захисту 

інших прав, а також має власну самодостатню цінність як складовий елемент 

принципу верховенства права [82, с. 191]. 

Про тісний зв’язок справедливого правосуддя та забезпечення 

демократичного режиму зазначає В.В. Сенчук у своєму дослідженні. Так, на 

думку науковця функціонування системи демократичної організації 

державної влади є неможливим без справедливої судової влади та 

здійснюваного нею захисту прав та свобод людини і громадянина [83, с.24].  

Забезпечення справедливого правосуддя є неможливим без абсолютної 

незалежності суддів. Так, Галовським В.М. було проведено дослідження 

незалежності судової влади як здатності судів і суддів здійснювати 

правосуддя без впливу інших гілок влади, окремих осіб чи контролю з їх 

сторони [84, с.10]. 

Також у сфері основних напрямків сучасних наукових досліджень 

можна окремо визначити дослідження статті 6 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод. Ю.А. Тобота визначає своїм 

дослідженням основоположні критерії справедливого судового розгляду, 

виходячи із змісту статті 6 КЗПЛ [85, с.68]. Є.О. Мироненко на підставі ст. 6, 

13 КЗПЛ характеризує систему стандартів адміністративного процесу: право 

на суд як право на доступ до суду, право на справедливий судовий процес, 

розгляд справи створеним на підставі закону судом, незалежність та 

неупередженість суду, публічний розгляд справи та проголошення рішення 

суду, справедливий судовий розгляд, розгляд справи впродовж розумного 
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строку, ефективність судового контролю за актами та діями (бездіяльністю) 

органів публічної влади та дієвість судового рішення [86, с.178-179].  

Проте доцільно відзначити, що сучасні вчені часто розширюють зміст 

права на справедливий суд у своїх дослідженнях. Наприклад, 

Т.О. Подковенко визначає право на справедливий суд комплексним поняттям 

з взаємовизначальними та взаємопов’язаними складовими елементами, але, 

незважаючи на демократичність положень Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод, ефективну діяльність Європейського суду з прав 

людини, залишається чимало проблемних питань реалізації даного права [87, 

с.35]. А.Ю. Бучик у своєму дослідженні звертала увагу, що розширення 

переліку елементів, які входять до поняття справедливого суду створює 

можливість ідентифікації унікальності справедливості залежно від рівня 

правової культури, розвиненості суспільних відносин, уявлень про головні 

ідеї правового регулювання та адекватного підходу визначення змісту даного 

поняття зі сторони його конкретизації у правозастосовній судовій практиці 

[88, с.5]. 

Проведений аналіз історіографії та сучасного стану наукової розробки 

організаційно-правових засад права на справедливий суд у правовій доктрині 

дає можливість простежити тенденцію розвитку права на справедливий суд в 

різні періоди історії, встановити його визначальні риси. Так, доба Античності 

характеризується сильним впливом релігійних начал, а тому справедливий 

суд гарантується божественним впливом, поряд з тим ще однією рисою 

справедливого судочинства в період Античності є вплив народного суду та 

могутність полісу. В подальшому для епохи Відродження характерним є 

зосередження уваги на абсолютній незалежності та неупередженості судді, а 

також рівності кожного перед законом. Доба Просвітництва в основу 

справедливого правосуддя ставить суспільні інтереси. Як вдало зазначає 

О.Б. Прокопенко, якщо в періоди античності та середньовіччя справедливість 

вважалася якістю особистості, то пізніше вона стає ознакою дій і процедур 

[89, с.8]. ХХ століття ознаменувалось нормативним визначенням права на 

справедливий суд в Конвенції про захист прав людини та основоположних 
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свобод та численними науковими різновекторними дослідженнями права на 

справедливий суд. Сьогодні право на справедливий суд, його організаційно-

правові засади продовжують досліджуватися правознавцями. Практично всі 

грані даного права висвітлені в наукових працях, проте суспільні відносини 

розвиваються впродовж історії існування людства, переосмислюються 

практично всі цінності та надбання людства, реформується суспільний уклад, 

а тому потребують опрацювання нові ідеї.  

Новий та Новітній часи ознаменувались численними зрушеннями в 

розвитку права на справедливий суд. Зокрема, дане право знайшло своє 

офіційне визначення в міжнародних нормативно-правових актах та 

нормативно-правових базах багатьох держав, було створено Європейський 

суд з прав людини, рішення якого виступають еталонами правосуддя для 

судової влади певних держав. Можна стверджувати, що на сьогодні це 

найефективніший орган захисту права на справедливий суд. Потрібно також 

відзначити розвиток правової науки в сфері дослідження права на 

справедливий суд даного часу. Науковцями-правниками проведено тисячі 

досліджень різноманітних напрямків даного права та його складових 

елементів. Світові представлено широке різноманіття наукових поглядів на 

сутність права на справедливий суд, стан та якість його визначеності та 

рівень захисту.  

Основними напрямками досліджень права на справедливий суд у 

правовій науці є: генезис та історичні витоки даного права, зміст та основні 

компоненти, дослідження права на справедливий суд в рамках Конвенції 

захисту прав людини та основоположних свобод, стан реалізації права на 

справедливий суд та шляхи її удосконалення. 

 

Висновки до розділу 1 

1. У сучасному розумінні право на справедливий суд є багатозначною 

та комплексною категорією, розуміння якої розкривається через призму 

таких видів елементів права на справедливий суд: 1) змістовного (або 

сутнісного); 2) інституційного; 3) матеріального; 4) процесуального. У 
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взаємозв’язку саме змістовна, інституційна, матеріальна та процесуальна 

складові права на справедливий суд, на нашу думку, і складають комплекс 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд. 

Змістовний аспект права на справедливий суд тісно пов’язаний із 

системою соціальних та правових цінностей у державі. Функціонування 

справедливого суду носить аксіологічне значення для будь-якої правової 

системи, а тому реальне забезпечення справедливого судочинства є 

відображенням належного рівня правової культури та законодавства в 

цілому. Сутнісний аспект права на справедливий суд дозволяє говорити про 

неабияку значущість інституту суду для належного функціонування 

суспільних відносин. Інституційна складова права на справедливий суд 

проявляється в діяльності законно та належно сформованих судових органів, 

на які покладені законодавством функції зі здійснення правосуддя у межах їх 

юрисдикції. Система судоустрою є інституційним забезпеченням права на 

справедливий суд. Інституційний аспект також передбачає взаємовідносини 

судів з іншими органами державної влади, їх незалежність, неупередженість, 

бесторонність, статус суддів тощо. Під матеріальною складовою права на 

справедливий суд, на нашу думку, необхідно розуміти регламентовану 

законодавством легальну можливість звернутися в суд за захистом своїх 

порушених прав чи інтересів, яка має свою чітко визначену форму. 

Процесуальний аспект права на справедливий суд характеризує обсяг 

процесуальних можливостей, які надаються особам, що користуються правом 

на справедливий суд. Сюди, на нашу думку, відноситься комплекс 

процесуальних прав та обов’язків, а також формальні гарантії справедливого 

судового процесу, серед яких публічний розгляд, розумні строки, законність 

тощо. 

Отже, під змістовними елементами права на справедливий суд 

розуміється сукупність соціальних та правових цінностей суспільства, що 

визначають поняття справедливого судового процесу. Інституційна складова 

права на справедливий суд є фундаментом функціонування законно та 

належно сформованих судових органів, на які законодавством покладено 
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функції зі здійснення правосуддя у межах їх юрисдикції та повноважень. Під 

матеріальною складовою права на справедливий суд, на нашу думку, 

необхідно розуміти регламентовану законодавством легальну можливість 

звернутися в суд за захистом своїх порушених прав чи інтересів, яка має 

свою чітко визначену форму, і досягти певного процесуального результату. 

Процесуальний елемент права на справедливий суд – це той обсяг 

процесуальних можливостей, які надаються особам, що користуються правом 

на справедливий суд, а саме комплекс процесуальних прав та обов’язків, а 

також механізми реалізації права на справедливий суд та гарантії 

забезпечення справедливого судового процесу. 

2. Проведений аналіз історіографії та сучасного наукового стану 

розробки організаційно-правових засад права на справедливий суд у правовій 

доктрині дає можливість простежити тенденції визначення розвитку права на 

справедливий суд в різні періоди історії, встановити його характерні риси. 

Доба Античності характеризується сильним впливом релігійних начал, а 

тому справедливий суд гарантується божественним впливом, поряд з тим ще 

однією рисою справедливого судочинства в період Античності є вплив 

народного суду та могутність полісу. Для епохи Відродження характерним є 

зосередження уваги на абсолютній незалежності та неупередженості судді, а 

також рівності кожного перед законом. Доба Просвітництва в основу 

справедливого правосуддя ставить суспільні інтереси. ХХ століття 

ознаменувалось нормативним визначенням права на справедливий суд у 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та численними 

науковими дослідженнями права на справедливий суд у різних напрямах.  

Протягом періоду розвитку вітчизняного і зарубіжного права 

спостерігається загальне походження, генетична спорідненість і 

спадкоємність норм, що регулюють право на справедливий суд з більш 

чіткою регламентацією механізмів його реаліазції на кожному новому етапі 

розвитку держави та суспільства. 

Сучасне право на справедливий суд, його організаційно-правові засади 

продовжують досліджуватися правознавцями. Практично всі грані даного 
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права висвітлені в наукових працях, проте суспільні відносини продовжують 

розвиватися, реформується суспільний уклад, а тому виникає необхідність 

опрацювання нових наукових підходів до розуміння сутності цієї категорії. 

Основними напрямками подальших досліджень права на справедливий суд 

доцільно визначити: генезис, історичні витоки, зміст та основні компоненти 

права на справедливий суд, дослідження права на справедливий суд в межах 

дії Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стан 

реалізації права на справедливий суд та шляхи її удосконалення із 

врахуванням практики ЄСПЛ. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ 

ЗАСАД РАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У ЗАРУБІЖНИХ 

ДЕРЖАВАХ 

 

2.1. Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий 

суд в англо-американській правовій сім’ї 

 

 Право на справедливий суд є загальновизнаним практично у кожній із 

правових систем, однак, у законодавстві кожної з держав право на 

справедливий суд забезпечується по-різному. По-перше, у різних державах 

сформовано загалом відмінні доктринальні підходи до самого розуміння 

цього поняття. По-друге, законодавство різних держав по-різному забезпечує 

право кожної особи на справедливий суд у межах своєї юрисдикції. По-третє, 

судова система кожної з держав є різною як за структурою, так і за 

організацією.  

 Право на справедливий суд є визнаною у міжнародно-правових актах 

охоронюваною цінністю, яка захищається такою інституцією як ЄСПЛ. 

Розуміння цієї категорії відображається, зокрема, і у практиці ЄСПЛ, яка 

визнається джерелом права у багатьох правових системах. Тим не менше, 

організаційно-правові основи кожної з держав характеризуються сукупністю 

особливостей реалізації цього права. Тому доцільним є порівняльно-

правовий аналіз механізмів забезпечення права на справедливий суд та його 

реалізації на національному рівні окемих держав. 

 В основному правові системи групують за сукупністю ознак, які 

дозволяють віднести їх до тієї чи іншої правової сім’ї за сукупністю спільних 

ознак та спільних етапів й передумов розвитку. Серед найбільш поширених 

правових сімей, які використовуються у європейських та інших державах – 

романо-германська та англо-американська правові сім’ї, які принципово 

відрізняються одна від одної. У першій судочинство здійснюється на основі 

прецедентного права, де рішення судів виконують роль превалюючих джерел 

права. У романо-германській правовій сім’ї, до якої можна віднести і 
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Україну, джерелом права є законодавство, на підставі якого вирішуються 

спори. Саме тому актуальним є дослідження права на справедливий суд, його 

сучасний стан та актуальне організаційно-правове забезпечення у англо-

американській правовій сім’ї.  

Основним завданням, поставленим при здійсненні дослідження у цьому 

підрозділі є встановлення особливостей організаційно-правового 

забезпечення права на справедливий суд в англо-американській правовій 

сім’ї та проблем, які виникають при реалізації цього права. Відповідні 

результати дослідження матимуть як теоретичний, так і практичний 

характер, оскільки зможуть продемонструвати як позитивні риси для 

запозичення у законодавство України, так і негативні риси, які допоможуть 

розуміти проблеми, що виникають в процесі реалізації й забезпечення права 

на справедливий суд.  

 Дослідженням питань організації судочинства в зарубіжних державах 

займалося багато науковців з теорії держави та права, конституційного права 

та судоустрою. Серед науковців, які здійснили значний внесок у розробку 

організаційно-правових засад судоустрою в зарубіжних державах, можна 

назвати: Н.М. Антонюк, Б.В. Малишев, М.Г. Поліщук, А.А. Солодков, 

І.Є. Туркіна, Б.А. Футей, В.М. Щерба, Н.С. Юзікова та багатьох інших. 

Однак у розрізі забезпечення права на справедливий суд та проблем, 

пов’язаних із реалізацією цього права, у державах англо-американської 

правової системи питання особливостей організаційно-правових засад 

реалізації права на справедливий суд в англо-американській правовій сім’ї 

залишається актуальними.  

Деякі науковці зазначають такі особливості англо-американської 

правової сім’ї:  

1) загальна система права не зазнала значного впливу з боку римського 

або канонічного права, його розвивали не університети, а юристи-практики, 

тобто в своїй основі воно є судейським правом;  

2) структура цієї сім’ї складається із загального права, права 

справедливості та статутного права;  
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3) для правових систем, які належать до цієї правової сім’ї, не 

характерна кодифікація, хоча іноді вона зустрічається (наприклад, у США);  

4) найбільш поширеним джерелом права у цій правовій сім’ї є судовий 

прецедент – рішення за конкретною юридичною справою, яке є взірцем для 

розгляду аналогічних справ у майбутньому. Це не виключає наявності інших 

джерел права – статутного права, звичаїв, доктрини тощо;  

5) визнаються правотворчі повноваження судді;  

6) наявність інституту суду присяжних, які, не будучи 

професіональними суддями, наділені владними повноваженнями при 

вирішенні справи по суті;  

7) пріоритет процесуального права над матеріальним;  

8) правових системах, які належать до цієї сім’ї, немає поділу права на 

публічне і приватне, а також класифікації права на відносно виокремлені 

галузі. А норма права являє собою відпрацьоване судовою практикою 

рішення з конкретної справи. У цих норм немає поділу на імперативні та 

диспозитивні, норми законів і підзаконних актів тощо [90, c. 565-566].  

Окреслені особливості визначають англо-американську правову сім’ю 

особливо цікавою з точки зору забезпечення права на справедливий суд, 

оскільки у відповідних правових системах право у суб’єктивному значенні 

характеризують як «судейське» право.  

О.О. Сидоренко, пояснюючи особливості формулювання англо-

американської правової сім’ї зазначає, що відносно слабкий розвиток 

законодавства – статутного права у Великобританії, а пізніше і в інших 

країнах загального права – надавало можливість, а часто і змушувало суди 

формувати в процесі своєї повсякденної діяльності не тільки норми 

матеріального, а й процесуального права, приділяти особливу увагу не 

стільки самому судовому рішенню, скільки, за вже сформованою традицією, 

порядку, процедурі прийняття цього рішення [91, с. 3]. Таким чином, питання 

права на справедливий суд як у процесуальному, так і в матеріально-

правовому контексті в англо-американській правовій системі залежить від 

якості напрацьованих судових прецедентів та їх дотримання суддями. 
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І.Є. Туркіна зазначає, що судовий прецедент не співпадає з актом 

судової влади, а є лише порядком мотивації цього акта, що набуває 

обов’язкової сили при слідуванні судом цьому порядку мотивації у 

аналогічних справах. Судовий прецедент як джерело права надає нормативну 

силу тим актам судової влади, де він міститься. Необхідно також зазначити, 

що не є вірним повне відокремлення судового прецеденту від судового 

рішення, у якому він міститься, оскільки судовий прецедент прив’язаний до 

фактичних обставин справи, що викладаються у відповідній частині судового 

рішення. Обов’язковість прецеденту безпосередньо залежатиме від місця 

суду, який прийняв відповідний акт, у системі судової влади [92, с. 22-23]. 

І.Є. Туркіна з приводу особливостей англо-американської правової 

сім’ї зазначає, що у країнах англо-американського права нормативність актів 

судової влади заснована на принципі stare decisis et non quieta moevre, який 

перекладається як «дотримуватись того, що було вже вирішене, та не 

турбувати те, що спокійно» (скорочено – stare decisis). З латинської мови 

американський суддя Р. Шпрекер перекладає цей принцип як: 

«дотримуватися рішень та не порушувати вже вирішені питання» [93, с. 501]. 

Інші автори пропонують такий переклад: «дотримуватися прецедентів та не 

порушувати вирішені питання» [94, с. 973]. Саме цей принцип, на думку 

І.Є. Туркіної, і забезпечує обов’язковість прецедентного права [95, с. 19]. 

Англо-американська правова система утвердилася у тих державах, які 

зазнали впливу Великої Британії, зокрема, були її колоніями. До таких країн 

відносяться Австралія, Канада, Нова Зеландія, США, держави Британської 

Співдружності та й сама Велика Британія [96, c. 313-316].  

Сама Велика Британія складається із трьох правових систем (право 

Англії та Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії) [97, с. 102], – кожна із 

деякими особливостями, зокрема, і в питаннях забезпечення права на 

справедливий суд. Тому у кожній з цих юрисдикцій також можуть виникати і 

окремі проблеми організаційно-правового характеру у системі судочинства. 

У США, наприклад, судова влада має велике значення і наділена 

широким обсягом компетенції. Суди штатів здійснюють юрисдикцію 
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незалежно один від одного. Поширеними є випадки, коли суди штатів 

приймають в аналогічних справах різні рішення, іноді протилежні [98]. Такий 

стан речей нерідко призводить до порушення важливого елементу права на 

справеливий суд – прогнозованості судових рішень та наслідків 

процесуальних дій. Тим не менше, з огляду на плюралізм законодавства та 

судових систем у різних штатах, важливе значення у судовій системі США 

мають принципи справедливості й верховенства права, які як оціночні 

поняття детально досліджуються у доктрині США. 

В цьому контексті слушно зазначає І.Є. Туркіна, що усі судові системи 

штатів в цілому подібні, але це стосується тільки загальних підходів до 

судового провадження, адже в системі судів США немає жодного суду, який 

би був повністю подібним до іншого. Такий стан речей, безумовно, сприяє 

підвищенню ролі професійних учасників судових процесів – адвокатів [99, 

с. 111], без яких у судовій системі США реалізація та забезпечення права на 

справедливий суд звелося б до декларативного характеру цього права. 

Неупередженість суду як ключовий елемент права на справедливий суд 

характеризується особливостями інституту присяжних. О.М. Крилач 

зазначає, що інститут присяжних у США зберіг більше значення, ніж у 

Великобританії, де сформовано обмежену юрисдикцію присяжних, які 

поставлені у більшу залежність від судів, ніж це було раніше [100, с. 3].  

Варто зазначити, що право на справедливий суд у США та 

Великобританії розвивалося у різних більш глобальних правових системах. 

Система США зберегла національний характер, а право на справедливий суд 

було спрямоване на забезпечення стандарту справедливого суду у межах 

судової системи різних штатів. У Великобританії ж це право зазнало 

подальшої трансформації внаслідок взаємодії із європейською системою прав 

людини, а на його формування значно вплинула Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод та відповідна практика ЄСПЛ.  

Судова система Австралії є також подібною до судової системи США. 

К.В. Шаповал, аналізуючи судову систему Австралії, вказує, що вона 

складається із федеральних судів, судів штатів й територій, а також декількох 
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спеціалізованих судових органів, які розглядають справи на основі 

федерального законодавства та законодавства штатів. Найвищим судовим 

органом Австралії є Високий суд, який виконує як апеляційні функції, так і 

функції суду першої інстанції для найбільш складних справ [101, с. 4]. 

Високий суд Австралії є судом останньої інстанції в Австралії, а також 

старшим судом австралійської ієрархії судів. Високий суд Австралії 

складається з голови і шести членів. Суд розглядає питання, пов’язані з 

трактуванням Конституції Австралії, справи, у яких Австралійський Союз 

виступає як одна зі сторін, суперечки між штатами, скарги на дії деяких 

федеральних чиновників, а також карні справи, що передбачені 

законодавством Австралійського Союзу, а також є апеляційним судом. Крім 

того, Високий суд Австралії розглядає скарги на будь-які рішення, вироки 

або накази судів, що здійснюють федеральну юрисдикцію, а також на 

відповідні постанови верховних судів або інших судів штатів [102, с. 126].  

У Австралії право на справедливий суд також базується на інституті 

присяжних та процесуальних аспектах їх відбору, можливості подання 

апеляції, яка в англо-американській правовій системі досить часто зазнає 

істотних обмежень, а також базується на відповідності напрацьованим 

прецедентам принципу справедливого суду.  

Досліджуючи організаційно-правові засади права на справедливий суд 

в англо-американській правовій сім’ї, варто приділити увагу правовій системі 

Великобританії. Саме в цій державі поєднуються усі особливості реалізації 

права на справедливий суд в англо-американській правовій сім’ї та 

загальноєвропейського уявлення про справедливий суд, гарантованого 

КЗПЛ. При цьому, важливо підкреслити, що поєднання КЗПЛ з системою 

прецедентного права завжди викликало концептуальні глибоко-теоретичні 

проблеми. Тим не менше, Велика Британія є державою, яка не лише 

забезпечила ефективне функціонування правової системи, в якій 

дотримуються загальноєвропейські гарантії, але й стала однією з провідних 

держав у контексті формування теоретичних загальноєвропейських 

стандартів справедливого суду. 
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Л.І. Фесенко, аналізуючи судоустрій Великобританії [103, с. 12], вказує 

на традиційний поділ судів на нижчі (мирові, магістратські, суди графств, 

військові суди) та вищі (Верховний Суд Англії і Уельсу, Палата Лордів). 

Також необхідно звернути увагу на наявність самостійної системи вищих 

судів Шотландії та Північної Ірландії [104, с. 35]. Верховний Суд Англії і 

Уельсу не є єдиною установою, а його склад становлять три самостійні 

судові утворення – Апеляційний суд, Високий суд та Суд корони. Суттєво, 

що на правах складових частин Високого суду самостійно діють Суд 

Адміралтейства з розгляду спорів щодо порушень правил морських 

перевезень, аварій кораблів і відшкодування пов’язаних із цим збитків; 

Комерційний суд, якому підсудні спори, пов’язані з веденням торгівлі; 

Патентний суд, що розглядає клопотання і скарги з питань патентів, дизайну 

та торгових марок [105, с. 12]. Зазначені суди за функціями забезпечують 

єдність судової системи та створення належної й прогнозованої практики 

розгляду спорів, яка є елементом права особи на справедливий суд. За суттю 

Верховний Суд Англії та Уельсу є важливим правотворчим органом, від 

якого залежать особливості системи судоустрою у Великій Британії, в якій 

кожна особа має мати можливість реалізувати своє право на справедливий 

суд. 

Однією з особливостей судочинства у Великій Британії є його 

здійснення за участю присяжних. Тому належна реалізація принципу участі 

присяжних та забезпечення здійснення присяжними своїх повноважень 

відповідно до засад справедливого суду є надзвичайно важливим завданням. 

Такі елементи права на справедливий суд як безсторонність, розгляд справи 

судом, встановленим законом, справедливість залежать, зокрема, від 

належної кількості присяжних, яка б забезпечувала винесення справедливого 

та безстороннього рішення [106, с. 15]. Це обумовлює необхідність особливо 

уважно підходити як крізь призму права, так і крізь призму організації 

судочинства до слухання справ за їх участі. 

У Великобританії за згодою сторін допускається також розгляд справ і 

за участю журі у меншому складі, ніж 12 присяжних, хоча у кримінальному 
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провадженні в будь-якому випадку повинні брати участь не менше дев’яти 

присяжних [107, c. 55]; в суді округів кількість присяжних становить вісім 

осіб [108, c. 113], у суді коронера – від семи до одинадцяти осіб [109, c. 56; 

110, с. 15]. В будь-якому випадку кількість присяжних повинна відповідати 

кількості встановленій у відповідному процесуальному праві, а процес їх 

відбору повинен забезпечити неупереджений розгляд справи. Сам процес 

добору присяжних – функція головуючого, однак, у ньому активну участь 

беруть сторони процесу. Це виключає сумніви щодо неупередженості цих 

осіб. 

Як приклад відбору присяжних у правових системах Великобританії 

(на території Великобританії діє три правові системи: Англіі та Уельсу, 

Північної Ірландії та Шотландії, які функціонують в межах загальних засад з 

певними незначиними особливостями), можна навести положення 

Кримінально-процесуального кодексу Шотландії 1975 року (далі – КПК 

Шотландії). Так, згідно зі ст. 129 КПК Шотландії кримінальні справи в 

Шотландії розглядаються судом присяжних у кількості 15 осіб, що 

обираються жеребкуванням. Відповідно до ст. 130 КПК Шотландії сторони 

можуть без зазначення причин замінити по три особи з вибраних присяжних, 

для інших присяжних сторона може навести аргументи їхньої потенційної 

упередженості суду, який вправі або прийняти ці аргументи та замінити 

присяжного, або ж відхилити їх. При цьому, сторони можуть задавати 

присяжним питання для визначення їх потенційної упередженості [111]. 

Причини, з яких сторона може вважати присяжного упередженим, можуть 

бути надзвичайно різними та не регламентуються детально. Це створює 

достатній простір для забезпечення права особи на справедливий суд у 

правоій системі Великобританії. 

Присяжні не наводять мотивів винесення свого вердикту. Сторона, яка 

бажає подати апеляцію, оскаржує підведення підсумку суддею (зокрема, його 

настанови з питань права) або будь-які постанови з процесуальних питань, 

які суддя міг винести в процесі розгляду справи [112, с. 29-30]. Хоча 

відсутність обґрунтування вердикту не зовсім відповідає концепції 
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справедливого суду, яка також передбачає наведення судом аргументів щодо 

прийнятого рішення, однак, традиції судочинства, що склалися в англо-

американській правовій сім’ї перетворюють суд присяжних на незамінний 

елемент системи судочинства, який серед держав англо-американської 

правової сім’ї користується належною респектабельністю. Тому окремі 

формальні аспекти, які є необхідними для реалізації права на справедливий 

суд, у державах романо-германської правової сім’ї можуть бути упущені у 

системі прецедентного судочинства на користь інших позитивних аспектів 

цих правових систем, які в міру усталених традицій та належної й ефективної 

судової влади забезпечують дотримання суті права на справедливий суд. В 

цьому випадку, на нашу думку, відображається превалювання сутності права 

над формою його регламентації. Це не означає, що критерії права на 

справедливий суд можуть бути не дотримані, а, навпаки, вказує на те, що 

таке право має відображатися у суті судочинства та його інститутів, а не в 

його формі [113, с. 134]. 

У Великобританії встановлено найнижчий віковий ценз для кандидатів 

у присяжні – не молодше 18 років, при цьому, максимальний вік кандидатів у 

присяжні не повинен перевищувати 70 років [114; 115, с. 77]. Такий підхід 

дозволяє відобразити позицію суспільства та його уявлення про право 

загалом, оскільки, серед складу присяжних опиняються різні верстви 

населення за критерієм майнового стану, освіти, статі, інших ознак. Саме 

тому суд присяжних ще прийнято називати «судом рівних». Натомість будь-

яку некомпетентність у питаннях процесу компенсує участь у розгляді 

справи професійного судді, який роз’яснює присяжним особливості 

застосування положень права. 

Присяжні у системі судочинства Великобританії виконують повну роль 

суб’єкта уповноваженого приймати рішення за результатами розгляду справи 

та наділені для цього відповідними повноваженнями. Г. Брук, описуючи 

британську судову систему, зазначає, що після приведення до присяги 

присяжні заслуховують докази, промови адвокатів і підведення підсумків 

суддею. У ході процесу вони можуть представити письмові запитання через 
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суддю. У кінці процесу суддя підводить підсумок доказів, які вони 

вислухали, і дає їм вказівки щодо відповідних принципів права, якими вони 

повинні керуватися. Потім присяжні проводять нараду і вирішують, чи 

вважають вони обвинуваченого (обвинувачених) винними або не винними у 

скоєнні злочину (злочинів), у яких вони обвинувачуються [116, с. 29]. Таким 

чином, роль присяжних у забезпеченні судочинства за суттю є функцією 

суду, за виключенням того, що процес спрямовує професійний суддя, який, 

зокрема, і вирішує ті чи інші питання в процесі розгляду справи. Така 

система функціонує у Великобританії вже тривалий час та виправдала себе у 

контексті забезпечення справедливого судового розгляду для кожного, чию 

справу може вирішувати суд Великобританії.  

Слушною є теза А.А. Солодкова, на якій акцентують увагу також й 

інші фахівці [117, с. 111], про те, що всі вимоги щодо неупередженості суду 

стосуються і суду присяжних. Оскільки суд присяжних є колегіальним 

органом, Г.В. Діков слушно ставить питання про те, наскільки упередженість 

одного або декількох присяжних впливає на неупередженість суду у цілому. 

Автор доходить висновку, що не можна категорично стверджувати, що будь-

яка неупередженість одного з присяжних тягне за собою визнання 

незаконною всієї колегії. Однак, якщо вердикт був ухвалений одноголосно 

або з перевагою в один голос, то він повинен бути переглянутий. 

Звертаючись до практики ЄСПЛ, автор наводить приклад (справа «Пулар 

проти Великобританії» (Pullar v. the United Kingdom) 1996 р. [118]), коли Суд 

вказав на те, що «сумнівний» присяжний був лише одним з п’ятнадцяти осіб, 

які були обрані методом випадкового відбору з місцевих жителів. Навіть 

якщо нейтральність одного присяжного з п’ятнадцяти викликає сумніви, 

цього недостатньо, щоб поставити під сумнів неупередженість колегії в 

цілому [119, c. 477–478]. З огляду на те, що право Великобританії дозволяє 

вимагати перегляду судових справ з підстав упередженості присяжних, яка 

могла вплинути на рішення в цілому, то можна стверджувати, що це гарантує 

будь-якій особі право на захист своїх прав, зокрема, з підстав прийняття 

неправомірного судового рішення. 
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В значній мірі можливість забезпечити право на справедливий суд 

залежить від вищих судових установ держави. І.С. Апалькова визначає такі 

основні обов’язки, які виконує Верховний Суд Сполученого Королівства: 

1) розглядає питання права, що мають велике суспільне значення; 2) виступає 

як вища апеляційна інстанція щодо рішень судів Англії, Уельсу й Північної 

Ірландії у цивільних і кримінальних справах; 3) здійснює юрисдикцію 

судового комітету Таємної ради у справах, які передаються на його розгляд 

відповідно до спеціальних законів Шотландії, Північної Ірландії та закону 

уряду Уельсу від 2006 року.  

Ключовою особливістю є те, що рішення Верховного Суду 

Сполученого Королівства можуть виходити за рамки розглянутих спорів і 

стосуватися не лише сторін у справі, а мати значення для всього суспільства. 

Юрисдикція Верховного Суду Великобританії поширюється на всю 

територію країни (у тому числі на територію всіх заморських суб’єктів); на 

його розгляд можуть потрапити не всі судові справи, а лише ті, які мають 

важливе, принципове значення (як виняток); перегляд судових рішень 

провадиться тільки з питань права; його рішення утворюватимуть судову 

практику, обов’язкову для застосування всіма нижчестоящими судами, а у 

цьому випадку не тільки судами, а й всіма суб’єктами права, оскільки мають 

силу закону [120, с. 96]. Таким чином здійснюється нормотворчість у 

прецедентній судовій системі.  

Доцільно звернути увагу на те, що прецедентна система має як 

переваги, так і недоліки в контексті забезпечення права на справедливий суд. 

Зокрема, прецедентна правова система робить судові рішення більш 

прогнозованими, оскільки нові судові рішення базуються на усталеній 

судовій практиці. Це, безумовно, дозволяє особі у тих чи інших спорах 

прогнозувати судові ризики та передбачуваний розвиток подій. Також у 

контексті права на справедливий суд, суди Великобританії за наявності 

суттєвої різниці у фабулі справи, можуть утворити новий судовий прецедент, 

вирішивши справу відповідно до засад справедливості та верховенства права. 

Тому така система є більш гнучкою для розгляду індивідуальних спорів у 
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порівнянні із застосуванням положень закону, який деталізувати не завжди 

можливо. Тим не менше, уже напрацьовані прецеденти під час розгляду 

судових справ також можуть створювати негнучку систему прецедентного 

регулювання, яка нерідко може зумовлювати порушення права на 

справедливий суд. Тому, коли таке питання постає при розгляді справи, суди 

повинні встановлювати, чи відповідає той чи інший прецедент, який має бути 

застосований судом, принципу справедливого суду та чи не порушуватиме 

він відповідне суб’єктивне право.  

Важливе значення для забезпечення справедливості судочинства має 

Habeas Corpus Act [121], яким ще у 1679 році було встановлено: а) право 

затриманого з’ясувати причини його затримання та вимагати від судді їх 

перевірки протягом 24 годин; б) право вважатися невинним поки провина не 

буде доведена судом; в) заборону на отримання доказів вини шляхом 

психічного та фізичного тиску; г) право на звичайний, а не надзвичайний суд 

або суд з особливими повноваженнями [122, с. 8]. Будь-яке порушення цих 

положень у процесі здійснення судочинства може ставити під сумнів 

справедливість судового розгляду відповідних категорій справ. Відповідно, 

суд повинен розглядати справу згідно із встановленою власною юрисдикцією 

у межах, визначених правом, та враховувати вимоги права (в даному випадку 

– прецеденти), зокрема, щодо порядку провадження, збирання доказів тощо.  

Як слушно зазначає І.В. Назаров, відбувається зближення загального і 

романо-германського права на прикладі відмови Великої Британії від 

частини своїх історичних традицій у сфері судової влади з метою 

забезпечення кращої взаємодії національних судових органів із судами інших 

країн-членів ЄС і підвищення рівня забезпеченності та захисту прав власних 

громадян шляхом покращення стандартів доступу до правосуддя [123, с. 

186].  

 Показовим є аналіз співвідношення права на справедливий суд у 

Великобританії у розрізі практики ЄСПЛ та внутрішнього законодавства. 

Аналізуючи систему відбору присяжних на предмет дотримання положень 

ст. 6 КЗПЛ, ЄСПЛ зазначив, що, по-перше, потрібно встановити, що суд був 
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суб’єктивно безсторонній, тобто жоден із його членів відкрито не проявляв 

упередженість та особисту зацікавленість. По-друге, суд повинен бути 

об`єктивно безсторонній, тобто передбачається існування достатніх гарантій, 

щоб виключити будь-які сумніви щодо цього [124]. Щодо фактичної 

суб’єктивної безсторонності, то в цьому випадку розглядається кожна 

конкретна справа та досліджується, чи забезпечив суддя відповідно до 

аргументів сторін усунення будь-яких розумних сумнівів щодо складу суду 

присяжних. 

Право на суд у розумінні Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод у найбільш загальному значенні доцільно тлумачити 

як право на доступ до суду. Якщо формально будь-яка держава демонструє 

те, що доступ до суду надається будь-якій особі у будь-якому випадку, то 

обмеження такого доступу як порушення права на справедливий суд може 

здійснюватися у незначних особливих випадках та непрямим шляхом. Хоча 

право на суд може зазнавати обґрунтованих обмежень, однак, такі обмеження 

повинні бути справедливими та співмірними до заявленої мети. 

Так, у справі «Голдер проти Сполученого Королівства» (Golder v. The 

United Kingdom) від 21 лютого 1975 року ЄСПЛ прийняв рішення, що право 

на справедливий суд не лише стосується процесуальної складової, яка 

полягає у наявності процесуального права в особи подати позов до суду, але 

й у забезпеченні фактичної можливості для цього [125]. ЄСПЛ встановив, що 

Тюремні правила 1964 р. [126], які унеможливлювали конфіденційне 

спілкування пана Голдера з адвокатом з приводу подання цивільного позову 

фактично унеможливили успішне подання позову до суду в’язнем, внаслідок 

чого було порушено його право на справедливий суд у частині доступу до 

суду. Це ж стосувалося і обмеження зустрічей клієнта з адвокатом. Тому 

вкрай важливо, щоб законодавство та практика його застосування, 

забезпечували як юридичну, так і фактичну можливість звернення особи з 

позовом до суду. При цьому суд у наведеній справі констатував, що право на 

доступ до суду не є абсолютним.  
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 В інших справах ЄСПЛ вказує, що право на доступу до суду може бути 

обмеженим за деяких поважних обставин, зокрема, встановленням законом 

обмежених термінів позовної давності («Стаббінґс та інші проти 

Сполученого Королівства» (Stubbings and Others v. the United Kingdom) 

[127]), забезпеченням судових витрат («Толстой-Милославський проти 

Сполученого Королівства» (Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom) [128]) 

або вимогою щодо представництва («Р.П. та інші проти Сполученого 

Королівства» (R.P. and Others v. the United Kingdom) [129]). Однак такі 

обмеження повинні піддаватися аналізу в кожній конкретній справі у разі 

виникнення спору з приводу того, чи є такі обмеження відповідні та співмірні 

із тими цілями, які повинні бути досягнутими в результаті таких обмежень та 

чи не є таке обмеження невиправданим, або ж надмірно обтяжливим для 

суб’єкта звернення до суду. Якщо у конкретному випадку підтвердити 

дотримання стандартів ЄСПЛ не вдається, може бути визнано порушення 

статті 6 КЗПЛ, відповідно права особи на справедливий суд.  

 При цьому, у контексті вище сказаного, варто наголосити, що визнання 

ЄСПЛ порушення права на справедливий суд не обов’язково означає, що 

відповідне положення законодавства держави не відповідає міжнародно-

правовим актам чи обов’язковою є серйозна проблема в організаційній 

системі судоустрою. Такий випадок означає, що у певній конкретній справі 

права конкретної особи, пов’язані із справедливим судовим розглядом, не 

були захищені законодавством, а у судовій системі держави ця особа не 

знайшла ефективного судового захисту та не змогла реалізувати право на 

справедливий суд, використавши усі надані їй національним законодавством 

засоби захисту.  

 Слушну думку висловив ЄСПЛ у справі «Ашинґдейн проти 

Сполученого Королівства» (Ashingdane v. the United Kingdom) [130], 

відповідно до якої, якщо доступ до суду обмежений законом чи практикою 

суду, Суд досліджує чи впливає таке обмеження на сутність права, а саме, чи 

переслідує обмеження законну мету і чи забезпечується при цьому належне 

пропорційне співвідношення між використаними засобами та 
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переслідуваною метою. Якщо такі заходи виявились відповідними наведеним 

принципам, можна зазначити, що право на доступ до суду в такому разі не 

порушується. У міру особливостей англо-американської правової системи 

надзвичайно важливу роль відіграють саме принципи здійснення 

судочинства, серед яких ключове місце займає право на справедливий суд, 

оскільки на відміну від систем романо-германської правової сім’ї, у яких таку 

проблематику судочинства може бути вирішено на рівні законодавства, у 

досліджуваних правових системах провідну роль відіграють прецеденти. Такі 

ж прецеденти приймаються в тому числі на основі правосвідомості судді, у 

формуванні якої незамінну роль відіграють правові принципи. 

 Дуже показовою є справа «МакГінлі та Еган проти Сполученого 

Королівства» (McGinley and Egan v. the United Kingdom) [131], відповідно до 

якої заявники стверджували, що їхнє право на справедливий суд було 

порушене, адже їм не було надано доступу до відповідних документів, що 

знаходяться у розпорядженні адміністративних органів. У справі 

висловлюється позиція, що якщо держава без достатніх підстав не надає 

заявнику доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні державних 

органів влади, що б дозволило їм захищатися у суді, або заперечує їх 

існування, то такі дії розглядаються як відмова у справедливому слуханні. Це 

пов’язано з тим, що держава є фактично монопольним держателем багатьох 

видів інформації та самостійно встановлює порядок та межі доступу до такої 

інформації. Відповідно у ситуації, коли відповідачем по справі може бути 

державний орган, дії якого планується оскаржити, такий державний орган 

може, перевищивши свої повноваження, неправомірно стверджувати про 

необхідність обмежити доступ до тієї чи іншої інформації або ж вказувати 

про її відсутність. 

 Тому обов’язком держави є забезпечення на рівні законодавства 

можливості особи отримувати належний доступ до інформації, яка 

знаходиться в держави або у приватного відповідача, якщо така інформація 

може бути використана як доказ на доведення тверджень чи заперечень 

сторони по справі. Якщо ж такого правового механізму забезпечення немає, 
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фактично особа позбавляється права на справедливий суд, оскільки успішний 

судовий захист може виявитися малоймовірним з огляду на відсутність 

документального підтвердження подій та фактів, що мають значення. У 

справі, що наводилася вище, йшлося про інформацію з приводу ядерних 

випробувань, обставини та наслідки яких позивачі намагались довести. За 

результатами розгляду цієї конкретної справи, ЄСПЛ не підтвердив 

порушення зі сторони Великобританії права на справедливий суд позивачів, 

встановивши, що законодавство Великобританії було належним та надавало 

змогу здійснювати судовий захист у цьому конкретному випадку.  

На реальну можливість отримати інформації від державних органів та 

ефективну правову основу для отримання документів та інформації не лише 

від державних органів, але і від приватних сторін-опонентів у судовій справі, 

варто звернути увагу також українському законодавцю, про що детальніше 

йтиметься у третьому розділі цього дослідження. 

 Вкрай важливим також є забезпечення принципу рівності сторін, 

відповідно до якого право на справедливий суд забезпечено там, де сторони 

поставлені у рівні процесуальні умови, якщо іншого не вимагає 

законодавство.  

Фахівці наводять приклад порушення принципу рівності сторін 

судового процесу зі сторони Великої Британії, відповідно до якого одній із 

сторін було відмовлено у наданні юридичного представника, що позбавляло 

її можливості ефективно вести справу у суді порівняно із більш заможним 

опонентом (справа «Стіл і Морріс проти Сполученого Королівства» (Steel and 

Morris v. the United Kingdom) [132]). Ми вважаємо, що в цьому випадку 

майновий стан чи ефективність представника протилежної сторони не має 

значення. Натомість важливо, щоб законодавство та/або напрацьована судова 

практика гарантувала надання засобів для захисту, у тому числі безоплатного 

захисника за рахунок держави, у тих окремих випадках, у яких особа у міру 

об’єктивних причин, які не залежать від її волі, і які ця особа не могла б 

передбачити, проявивши найбільшу обачність. Наприклад, може йти мова 

про випадки, коли фатальний майновий стан за попередньою інформацією 
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був спричинений протилежною стороною внаслідок протиправних дій, або ж 

коли особа у міру особливих соціально-побутових потрясінь не може 

об’єктивно захистити своє порушене право. Саме в цьому полягає право на 

справедливий суд.  

На нашу думку, сам факт високої вартості плати за звернення до суду, 

чи звичайний майновий стан, який не дозволяє особі найняти для захисту 

фахівця в галузі права, повинен розглядатися як порушення права на 

справедливий суд відповідно до ст. 6 Конвенції та відповідних їй прав, 

передбачених у актах національного законодавства держав, адже надто 

висока вартість судових витрат для особи, право якої порушено, може стати 

перешкодою для звернення до суду, а відповідно, привести до порушення її 

права на доступ до суду, яке є елементом права на справедливий суд. 

 Очевидно, у англо-американській правовій сім’ї, незважаючи на певну 

гнучкість у процесуальних та матеріально-правових питаннях судової 

системи та значні дискретні повноваження судів, досить часто право особи 

на справедливий суд виявляється порушеним. Однак такий досвід може бути 

корисним для держав романо-германської правової сім’ї, адже відповідні 

проблеми права на справедливий суд можна вирішити шляхом внесення змін 

до чинного законодавства.  

 Загалом право на справедливий суд у аналізованій правовій системі 

Великій Британії у межах існуючих в ній правових систем захищено 

належним чином. Це, звісно, не виключає того, що окремі особи можуть 

зазнати його порушення та опинитися в ситуації, коли відповідне право не 

буде поновлено найвищим судовим органом. В такому разі єдиним 

механізмом, який може бути використано для відновлення порушеного  

права на справедливий суд, буде звернення до ЄСПЛ із відповідною заявою. 

 

2.2. Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий 

суд у романо-германській правовій сім’ї 
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 Організація судочинства, його правове забезпечення, процедурні 

питання ведення процесу та більшість з інших аспектів у романо-германській 

правовій сім’ї, на відміну від англо-американської правової сім’ї, 

регулюється законами, прийнятими у суворій відповідності з іншими 

законодавчими актами, а практика вищих судів не визнається джерелом 

права, або їх урахування як будь-якого джерела є досить обмеженим. 

Дискреційні повноваження суддів у правових системах держав романо-

германської правової сім’ї, відповідно, не є настільки широкими, тим не 

менше, судді наділені правом вирішувати спори по суті, керуючись власними 

переконаннями та праворозумінням. З огляду на обмеженість дискреційних 

повноважень суддівського копусу в країнах романо-германської правової 

сім’ї, саме законодавством, а не судовою практикою як джерелом права, 

забезпечується механізм реалізації права особи на справедливий суд. 

 На сучасному етапі розвитку судочинства у правових системах держав 

романо-германської правової сім’ї дедалі більшу роль почали відігравати 

рішення вищих судів як орієнтири для вирішення тих чи інших категорій 

справ, а в окремих державах, такі рішення прямо почали визнаватися 

джерелом права з усіма ознаками, притаманними судовому прецеденту. Такі 

зміни, безумовно, є наслідком взаємовпливу англо-американської правової 

системи на романо-германську і навпаки у межах європейської системи прав 

людини. Відповідна динаміка у концептуальних підходах до джерел права та 

відповідно здійснення судочинства зумовлюють актуальність здійснення 

комплексного дослідження питань забезпечення права на справедливий суд в 

межах таких систем. Це дозволить встановити основні проблеми та тенденції 

окресленої проблематики та визначити основу для подальшого пошуку 

оптимізації правового регулювання забезпечення права на справедливий суд. 

 Дослідженням судоустрою у зарубіжних країнах та права на 

справедливий суд займалося багато науковців, серед яких О.Д. Бойков, 

В.Д. Бринцев, І.Р. Волоско, А.В. Грубінко, Ю.М. Грошевий, В.Т. Маляренко, 

Х.В. Машталір, П.Л. Михайлов, М.М. Михеєнко, С.О. Моргун, І.В. Назаров, 

А.А. Солодков та багато інших. У національній науці порівняльні аспекти 
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судоустрою зарубіжних держав розроблено на досить високому рівні. Тим не 

менше, здійснення аналізу організаційно-правових засад реалізації права на 

справедливий суд у державах романо-германської правової сім’ї завжди є 

актуальним з огляду на корисність запозичення досвіду проблемних або 

позитивних моментів правового регулювання права на справедливий суд у 

зарубіжних державах, які демонструють шляхи потенційного розвитку та 

вирішення відповідних проблем в Україні. 

 Дослідження проблемних або позитивних моментів правового 

регулювання права на справедливий суд у зарубіжних державах доцільно 

розпочати із дослідження організаційно-правових засад забезпечення права 

на справедливий суд у Франції. Дуже показовою Франція є тому, що у її 

судовій системі поєднуються як ознаки романо-германської, так і англо-

американської правової сім’ї. І хоча зазвичай французьку правову систему 

відносять до романо-германської правової сім’ї, окремі науковці ще 

визначають цю модель як «змішану» або «комбіновану» правову систему, 

зокрема, коли йдеться про процедуру здійснення судочинства. 

 С.О. Моргун зазначає, що заслугою Франції є те, що поєднання англо- 

американских і французьких правових звичаїв сприяло розвитку інституту 

журі з наступним утворенням дворівневої структури суду присяжних – 

професійних суддіі та представників громадськості. Науковець вважає, що 

схожа система діє в Україні, тому з метою оптимізації цього інституту 

доцільно вивчати досвід Франції [133, с. 268]. Проте, на нашу думку, не 

зовсім доцільно здійснювати порівняння української моделі інституту 

присяжних із французькою, адже в Україні функції присяжних здійснюються 

в окремих випадках, а сам інститут присяжних у межах судової системи, на 

нашу думку, не функціонує повноцінно і належним чином. Тим не менше, з 

огляду на позитивний досвід механізм забезпечення та реалізації права на 

доступ до судочинства, особливості судової системи Франції є актуальним 

об’єктом дослідження. 

Судова система Франції складається з трьох рівнів судів: суд першої 

інстанції (районний, районний у місті, міський та міськрайонний суд, що має 
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право винести судове рішення у справі), апеляційний суд і касаційний суд. 

Існують спеціалізовані суди, які входять у трирівневу систему (оскарження 

рішень спеціалізованих судів здійснюється у звичайних апеляційних і в 

касаційному суді). 

 Цивільні суди першої інстанції розділені на кілька видів за типом 

спорів: суди з комерційних спорів; суди з вирішення спорів із соціальних 

питань; суди у земельних спорах [134]. Відповідні суди поділяються за 

критерієм спеціалізації, оскільки розглядають окремі категорії справ. На 

нашу думку, спеціалізація судів сприяє підвищенню професійності суддів та 

більш ефективному розгляду відповідних категорій справ, а тому наявність у 

судовій структурі спеціалізованих судів доцільно розглядати як позитивний 

досвід. Звісно, будь-яка спеціалізація не повинна йти врозріз із правом не 

справедливий суд, обмежуючи доступ чи фактичну можливість ефективно 

скористатися захистом своїх прав.  

Аналізуючи модель функціонувуання інституту присяжних у 

судочинстві Франції, варто зазначити, що у КПК, прийнятому у 1958 р. 

французьський законодавець остаточно відмовився від самостійності 

інституту журі присяжних, і, хоча у Франції збереглася традиційна 

термінологія (jure – присяжний), ця модель має принципово інший механізм 

функціонування, незважаючи на те, що Конституційна рада Франції у своєму 

рішенні від 3 вересня 1986 р. зазначила, що роль журі присяжних для 

народного правосуддя є основною ознакою його демократичності [135, c. 

288].  

Звісно, роль присяжних є дуже значною при побудові демократичної 

держави. Проте слід зазначити, що, по-перше, добір та підхід до присяжних 

повинен бути такий, щоб виключав будь-який сумнів щодо їх 

неупередженості, по-друге, необхідно нормативно визначати ті конкретні 

категорії справ, у яких передбачена участь присяжних, по-третє, залучення 

присяжних, їх відвід та заміна повинні бути організовані на такому рівні, щоб 

не сповільнювати процес здійснення судочинства та не робити його особливо 

обтяжливим для сторін. У будь-якому випадку, інститут присяжних повинен 
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застосовуватися до найбільш складних та суспільно-важливих справ, які 

становлять високий суспільний інтерес. В іншому випадку цей інститут не 

сприятиме реалізації права на справедливий суд, а в окремих випадках 

взагалі порушуватиме його. Це підтверджено рішеннями ЄСПЛ у багатьох 

справах. 

Якщо розглядати досліджувану проблематику у контексті історичного 

генезису інституту присяжних у Франції, то за весь час розвитку держави цей 

інститут то набував актуальності, то фактично не застосовувався. Тепер він 

застосовується у кримінальному судочинстві [136, с. 271]. Часті зміни 

моделей участі присяжних у судочинстві свідчать про те, що судова модель 

Франції залежала від політики того чи іншого періоду, що не сприяло 

утворенню стабільного самобутнього усталеного підходу до моделі 

присяжних у цій державі. 

П.Л. Михайлов, аналізуючи особливості суду присяжних у Франції, 

зазначає, що громадяни беруть участь у здійсненні правосуддя як присяжні 

змішаних судів – судів асизів, апеляційних судів асизів, судів асизів у 

справах неповнолітніх. Суди асизів (присяжних) Франції формуються у 

Парижі і у кожному департаменті. Вони працюють у сесійному порядку 

щокварталу, а при необхідності частіше. Там, де є апеляційний суд – у місці 

знаходження цього суду. В інших департаментах сесії судів асизів 

проводяться у головному місті відповідного округу [137, c. 391; 138]. Отже, 

суд присяжних у Франції є гарантією від помилок суддів у важливих 

кримінальних справах та здійснює судочинство не лише з точки зору права, 

але й суспільної моралі. 

У правовому регулюванні механізму забезпечення права на 

справедливий суд у Франції спостерігається ряд проблем. Наприклад, у 

справі «Фуше проти Франції» було встановлено, що законодавство Франції 

та правила його застосування не гарантують права на справедливий суд 

заявникам в розрізі наступних особливостей: 1) по-перше, законодавство не 

гарантувало безумовне право заявника на ознайомлення з матеріалами 

справи; 2) по-друге, законодавство дозволяло адвокату знайомитись з 
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матеріалами справи, однак заявнику, який захищав своє право особисто, не 

було надано можливості ознайомитись з матеріалами провадження щодо 

самого себе вже на етапі знаходження справи у суді. 

Так, ст. 537 КПК Франції визначає, що поліцейський суд розглядає 

справи, що належать до його юрисдикції, за поданням слідчих органів, у разі 

добровільної явки сторін або відповідно до процедури прямої передачі 

справи на розгляд суду з викликом відповідача та особи, що несе цивільну 

відповідальність за правопорушення». Згідно зі ст. 537 КПК Франції, 

доказами вчинення дрібних правопорушень вважаються офіційні протоколи 

або рапорти, а в разі їх відсутності – свідчення свідків. Якщо інше не 

передбачено законом, офіційні протоколи – складені офіцерами та 

службовцями судової поліції, службовцями допоміжної судової поліції або 

співробітниками чи службовцями, на яких покладено виконання окремих 

функцій судової поліції і яким законом надається повноваження складати 

протоколи про вчинення дрібних правопорушень – вважатимуться достатнім 

доказом за відсутності доказів протилежного [138]. 

Натомість, згідно з п. 3, 4 ст. 114 КПК Франції, матеріали справи 

повинні стати доступними адвокатам щонайменше за чотири робочих дні до 

кожного допиту особи, що перебуває під слідством, або кожної розмови з 

цивільною стороною. Після першої появи у суді особи, що перебуває під 

слідством, або першої розмови зі стороною, що подала позов про 

відшкодування збитків, матеріали справи повинні стати доступними 

адвокатам також і у будь-який час у робочі дні, якщо це не заважатиме 

нормальному виконанню слідчим суддею своїх обов’язків. Згідно з останнім 

пунктом статті 80-1 КПК Франції, матеріали справи повинні бути 

доступними адвокатові, якщо це не заважатиме нормальному виконанню 

слідчим суддею своїх обов’язків, через п’ятнадцять днів після відправлення 

рекомендованого листа або після висунення обвинувачень, якщо за цей час 

особа, що перебуває під слідством, не постала перший раз перед судом. Після 

першого з’явлення перед суддею або першого слухання справи адвокати 

сторін можуть звернутися з проханням про надання їм, за їхній кошт, копій 
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документів або частин документів справи виключно для особистого 

користування і з забороною розмножувати їх [138]. Таке обмеження сторони, 

що не представлена адвокатом, на наше переконання, не є обґрунтованим та 

порушує право на справедливий суд, адже при участі двох учасників у 

кримінальному процесі, один з яких представлений адвокатом, особа, яка 

представляє себе самостійно, буде дискримінована та знаходитиметься у 

менш вигідному становищі. У доповнення можна також вказати й на ту 

обставину, що ефективний захист у суді є малоймовірним у випадку, коли 

сторона не має законної можливості ознайомитися з матеріалами справи. 

На окреслену проблематику необхідно звернути особливу увагу з 

огляду на те, що в Україні також запроваджується «монополія» на 

представництво у суді адвокатом. Тому важливо, щоб права іншої особи, яка 

адвокатом не представлена, не були диспропорційно порушені, і щоб такий 

учасник судового процесу не опинився у менш вигідному тактико-

процесуальному становищі. В іншому випадку такі обставини можуть із 

високою ймовірністю бути визначені як порушення права особи, яка не 

представлена адвокатом, на справедливий суд. Також необхідно у цьому 

контексті звернути особливу увагу на те, щоб законодавство надавало 

належну можливість ознайомлюватися сторонам кримінального провадження 

із матеріалами справи та щоб від іншої сторони не було безпідставно 

приховано будь-якої інформації, яка стосується справи та є визначальною для 

належного захисту у суді. Важливо, щоб обсяг прав особи, яка представлена 

адвокатом, не перевищував обсяг прав особи, яка здійснює свій захист 

самостійно. 

У справі «Белле проти Франції» (Bellet v. France) [139] ЄСПЛ зазначив, 

що рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути 

достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип 

верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був 

ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, 

які становлять втручання у її права [140]. Натомість законодавство Франції у 

цій справі не надало такої можливості особі, яка внаслідок зараження вірусом 
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набутого імунодефіциту звернулася за компенсацією та отримала її у 

досудовому поряду. У подальшому, оскільки шкода виявилася більш 

суттєвою, ніж отримана компенсація, особа вже не змогла вимагати 

відшкодування у судовому порядку. З огляду на це, необхідно особливо 

уважно ставитися до питання досудового врегулювання, яке виключає 

подальше судове провадження так, щоб особа-правопорушник не 

скористалася тимчасовим складним матеріальним становищем потерпілої 

особи та не нав’язала такій особі невигідні умови мирової угоди, в яку потім 

буде складно внести зміни. У кожному такому випадку Суд повинен чітко 

переглядати усі обставини такої справи. 

Проблемними у законодавстві Франції є також забезпечення 

можливості оскаржувати адміністративні акти з огляду на сплив строку 

позовної давності. Так, у справі ЄСПЛ «Де Жуфр де ла Прадель проти 

Франції» (De Geouffre de la Pradelle v. France) [141], заявнику не було надано 

можливості оскаржити адміністративно-правовий акт, так як сплив строк 

давності з моменту його публікації в пресі. ЄСПЛ визнав необхідність 

встановлення строків давності для звернення до суду за захистом своїх прав 

задля встановлення стабільності суспільних майнових відносин, однак не 

погодився із процедурним підходом, визначеним законодавством Франції, 

відповідно до якого перебіг строку позовної давності акту, відповідн до якого 

експропрійовано майно конкретної особи, починається з моменту його 

публічного оприлюднення, а не доведення до відома власника у більш 

інформативний спосіб. Тому в цьому випадку ЄСПЛ дотримався принципу 

превалювання змісту над формою та захистив право на справедливий суд 

заявника. 

Також доцільно звернути увагу на те, що право на справедливий суд 

повинно бути ефективним відповідно до практики його застосування та 

національного законодавства. У контексті забезпечення саме сутності права 

на справедливий суд в коннексті аналізу проблем правового забезпечення 

права на справедливий суд у Франції дуже показовою є справа «Перез проти 

Франції» (Perez v. France) [142]. Так, право на справедливий суд передбачає 
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належне ставлення до сторін та їх доводів, зокрема доказів, які вони подають 

на доведення своїх прав та заперечень. Це стосується зокрема і випадків, 

коли певні докази подаються з незначними процесуальними порушеннями. В 

такому випадку законодавство та судова практика повинні урівноважувати 

інтерес здійснення правосуддя та встановлення істини з інтересом 

дотримання формального процесуального порядку. Цей аспект є особливо 

важливим, зокрема, тоді, коли сторона представляє свої інтереси, не 

залучаючи до цього фахівця в галузі права. Так, у справі «Фретте проти 

Франції» (Fretté v. France) ЄСПЛ висловився, що забезпечення ефективності 

гарантованого цією статтею права, органи влади мають демонструвати 

«належне ставлення» для заявника, який не має юридичного представника. 

 Гарантуючи право на справедливий судовий розгляд, держава також 

обирає підхід до обмеження права на звернення до вищих судів. Так, з однієї 

сторони, право на апеляційне та касаційне оскарження є елементом права на 

справедливий судовий розгляд. Тим не менше, вищі суди повинні розглядати 

основні концептуальні питання практики правозастосування у правовій 

системі держави, а отже виникає необхідність зменшення кількісного 

навантаження справами на відповідних суддів. Тому розумні обмеження прав 

на апеляційне чи касаційне оскарження у сформованих та прогнозованих 

судових системах, на нашу думку, не може вважатися порушенням права на 

справедливий суд. 

 Позицію щодо забезпечення права на справедливий суд у Франції в 

контексті касаційного розгляду справи висловив ЄСПЛ у справі «Леваж 

Престасьон Сервіс проти Франції» (Levages Prestations Services v. France) 

[143], визнавши належними положення попереднього Цивільно-

процесуального кодексу Франції щодо певного обмеження доступу до суду 

касаційно інстанції, зокрема в частині спрощеного провадження щодо 

розгляду касаційних скарг. Тому у випадку, якщо особа має належний доступ 

до судів першої та апеляційної інстанції, які мають повну юрисдикцію щодо 

розгляду справи, а у відкритті провадження та розгляду справи касаційним 
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судом відмовлено на законних підставах – така ситуація не вважається 

порушенням права на справедливий суд.  

Варто зазначити, що подібний підхід існує і в законодавстві України, 

відповідно до якого суд касаційної інстанції може відмовити у розгляді 

касаційної скарги лише з тих підстав, що подана скарга є необґрунтованою та 

не потребує перевірки. Це дозволяє вищим судам не витрачати ресурси на 

розгляд справ, щодо яких є сформована практика та які не потребують 

перегляду, натомість зосередити увагу на розгляді ключових проблемних 

питаннях практики застосування законодавства. 

Необхідно зазначити, що для розгляду справи у касаційному суді 

Франції існує вимога щодо представництва особи уповноваженим 

представником, якого закріплено за відповідним судом. Питання щодо 

справедливості такої вимоги у судоустрої Франції та багатьох інших 

державах піднімалося неодноразово. У справі «Ж. Л. і С. Л. проти Франції» 

(G.L. and S.L. v. France) [144], ЄСПЛ визнав, що така вимога відповідає 

зобов’язанням держави щодо забезпечення права на справедливий суд. На 

нашу думку, такі обмеження є допустимі у судах найвищої інстанції з метою 

забезпечення ефективного та швидкого розгляду великої кількості справ. В 

іншому випадку, вимога бути представленим виключно адвокатом, іншою 

посадовою особою, та ще й із обмеженого числа осіб буде порушувати право 

особи на вибір захисника, порушуватиме повноваження сторони у процесі та 

не сприятиме здійсненню справедливого судочинства, а отже, порушуватиме 

право на справедливий суд. 

Розглядаючи питання забезпечення права на справедливий суд у 

Франції, необхідно проаналізувати особливості організації роботи Державної 

ради Франції, яка є вищим органом з розгляду скарг в адміністративних 

справах. Її члени могли виконувати як суддівську, так і консультаційну 

діяльність щодо здійснення проваджень в адміністративних справах. Такий 

підхід досить часто використовувався та продовжує використовуватися в 

окремих державах Європи з метою полегшення взаємодії сторін у справі та 

суду, зведення аргументів сторін до загальноприйнятої форми, приведення та 
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пришвидшення здійснення судочинства, адже саме суддя може 

рекомендувати сторонам викласти свої аргументи таким чином, щоб вони 

були лаконічними і зрозумілими. Тим не менше, такий підхід може 

використовуватися рівно до того моменту, доки у сторін не виникатиме 

обґрунтованого сумніву щодо неупередженості складу суду. 

Показовим прикладом цього є справа «Ж. Л. і С. Л. проти Франції» 

(G.L. and S.L. v. France) [144], у якій ЄСПЛ чітко зазначив, що сама по собі 

можливість окремих суддів бути консультантами сторін, як і вимога обрання 

консультантів зі складу суддів або зі складу уповноважених адвокатів, які 

закріплені за суддями, не може свідчити про упередженість суддів та 

порушення права на справедливий суд, – усе це залежатиме від конкретних 

обставин справи. У іншій справі «Прокола проти Люксембургу» (Procola v. 

Luxembourg) [145], коли четверо з п’яти членів колегії суддів були 

консультантами у цій справі, ЄСПЛ визнав, що було допущено порушення 

права на справедливий суд з огляду на наявність обґрунтованого сумніву 

щодо неупередженості складу суду [145]. Тому в цьому контексті, якщо 

законодавство дозволяє в окремих випадках суддям бути консультантами 

сторін, необхідно забезпечити процесуальні правила щодо відводу 

(самовідводу) суддів. Це ж стосується і будь-яких інших питань, де право на 

справедливий суд може бути порушено в контексті неупередженості складу 

суду.  

Відповідно до ст. 339 діючого ЦПК Франції встановлено, що суддя, 

який вважає, що існують обставини для відводу щодо його особи, повинен 

оголосити про самовідвід. У ст. 341 ЦПК Франції, окрім загальних підстав 

для відводу судді (таких як перебування судді чи його родичів із стороною у 

трудових, цивільно-правових чи родинних відносинах), також чітко 

встановлюється, що факт консультування чи розгляду цієї ж справи щодо 

сторін в іншому статусі, є підставою для самовідводу. Такими ж підставами, 

відповідно до цієї статті є дружба чи ворожнеча між сторонами [146]. 

Враховуючи наведене, можливо стверджувати, що законодавство Франції 

досить детально врегульовує процедуру та підстави відводу судді, щоб 
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усунути будь-які сумніви щодо упередженості складу суду, тим самим 

гарантуючи додержання права на справедливий суд. 

Особливу увагу необхідно звертати на питання рівності сторін процесу, 

дотримання засади змагальності та фактичної можливості реалізувати 

повноваження. Хоча процесуальне законодавство Франції декларує ці 

принципи та встановлює положення, якими забезпечується цей підхід до 

організації судового процесу, тим не менше, досить часто, як і в інших 

державах, в окремих індивідуальних справах може виявитися, що принципу 

рівності сторін не було дотримано.  

Наприклад, у справі «Кресс проти Франції» (Kress v. France) [147] та 

«Іммебль Груп Коссер проти Франції» (Immeubles Groupe Kosser v. France) 

[148], ЄСПЛ звернув увагу, що не у всіх випадках законодавство Франції 

гарантувало можливість отримати сторонами процесу документів, на яких 

базувалося рішення суду. В наведених справах йшлося про юридичний 

висновок незалежної особи. У справі «Івон проти Франції» (Yvon v. France) 

[149] ЄСПЛ встановив, що іншій стороні було надано більше можливості 

щодо доступу до інформації, на якій базувалася судова справа. У справі 

«Гентріх проти Франції» (Hentrich v. France) [150] було встановлено, що 

заявнику не надано достатньо часу, щоб підготувати оскарження висновків в 

акті органу державної влади в адміністративному провадженні. У справі 

«Мартіньє проти Франції» (Martinie v. France) [151] зроблено висновок про 

те, що законодавство Франції та його практичне застосування судом 

забезпечило значно більше процесуальних прав прокурору, ніж іншій 

стороні, здійснивши істотний дисбаланс у правах та обов’язках сторін 

процесу. В інших справах «Мантованеллі проти Франції» (Mantovanelli v. 

France) [152] та «Огусто проти Франції» (Augusto v. France) [153] Суд 

наголосив, що під час судового розгляду не завжди сторонам було 

забезпечено можливість ознайомлюватися з ключовими для справи доказами 

чи надавати свої доводи з цього приводу. У справі «Фрайдлендер проти 

Франції» (Frydlender v. France) [154] встановлено, що було порушено 

Францією право на справедливий суд з огляду на майже десятирічний 
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розгляд трудового спору проти Міністерства економічних справ Франції. При 

цьому законодавство Франції жодних гарантій щодо строку судового 

розгляду сторонам не надавало, а залишало питання визначення тривалості 

справи повністю на розсуд суду.  

Хоча наведені проблеми реалізації права на справедливий суд носять 

казуальний характер та повністю усунути випадки порушення цього права в 

державі є неможливим, однак, законодавство повинно мінімізувати ризики 

шляхом встановлення законодавчих гарантій права на справедливий суд в 

усіх його аспектах. Особливо це актуально для романо-германської правової 

системи, де судочинство здійснюється в основному у відповідності до 

формальних законодавчих норм із обмеженим рівнем дискреційних 

повноважень суддів.  

 Загалом на основі аналізу законодавства Франції щодо реалізації права 

на справедливий суд уявляється можливим зазначити, що:  1) судова система 

Франції та організаційно-правові засади її діяльності відповідають основним 

засадам дотримання права на справедливий суд; 2) у кримінальному 

судочинстві Франції успішно функціонує інститут суду присяжних, які 

приймають рішення по справі разом з професійним суддею (суддями); 3) 

касаційний суд Франції вирішує ключові неузгодження у загальнодержавній 

судовій практиці, а розгляд скарг касаційною інстанцією суттєво 

обмежується; 4) важливу роль у судовому процесі відіграють адвокати та 

прокурори, які є професійними представниками сторін. 

До негативних аспектів процесуального законодавства Франції, на 

нашу думку, варто віднести наявність багатьох положень, які дозволяють 

діяти суддям на власний розсуд без визначення розумних рамок такої 

дискреції, що призводить до казуального порушення права людини на 

справедливий суд, зокрема, недотримання розумних строків розгляду справи, 

ненадання можливості сторонам ознайомитися з матеріалами справи, 

невиправданий дисбаланс між процесуальним становищем прокурора та 

інших учасників. 
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 Позитивним та корисним у законодавстві Франції для запозичення 

українському законодавцю, на наш погляд, є деталізоване нормативне 

визначення засад діяльності суддів, умов визнання їх упередженості, правил 

визначення складу суду, відводу та самовідводу. Наприклад, в національному 

законодавстві доцільно було б запропонувати за прикладом Франції більш 

детально визначити як підставу для відводу (самовідводу) судді будь-які 

приятельські (неприятельські) відносини між суддею та будь-якою стороною 

по справі, що давало б додаткові гарантії для забезпечення неупередженості 

судового розгляду. 

 Класичним представником романо-германської правової сім’ї є також 

правова система ФРН. Дослідження реалізації права на справедливий суд у 

правовій системі ФРН є надзвичайно актуальним, зокрема, у контексті 

законодавчого та організаційного забезпечення функціонування судової 

системи Німеччини. 

 Особливістю судової системи Німеччини є наявність п’яти різних 

юрисдикцій, які діють незалежно одна від одної. До них належать: 1) загальні 

суди (що діють в межах цивільної й кримінальної юрисдикцій); 

2) адміністративні суди; 3) суди у трудових спорах; 4) фінансові суди; 

5) соціальні суди [155, с. 177]. І.В. Назаров вказує також на наявність у 

структурі судової системи ФРН вузько спеціалізованих судів, до яких 

відносяться федеральний патентний суд, дисциплінарні суди, військові суди 

[156, c. 22].  

Специфіка судоустрою Німеччини полягає у тому, що у правовій 

доктрині Німеччини відбувається об’єднання судових органів з іншими 

державними й недержавними органами й установами в єдину, більш загальну 

систему – систему правоохоронну. Науковець резюмує, що, по-перше, 

незважаючи на федеративний устрій і достатню автономію суб’єктів 

федерації основні питання відносно судоустрою, судочинства й статусу 

суддів регулюються лише федеральним законодавством, що підкреслює 

наявність принципу централізації судової системи Німеччини й підтримку 

більшості елементів принципу єдності. По-друге, діє Спільний сенат вищих 
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федеральних судів, головним завданням якого є забезпечення єдності 

правосуддя вищими федеральними судами. Головною же метою реформ 

судових органів Німеччини вже багато років є не зміна видів або кількості 

судів, а досягнення і тепер уже зміцнення й підтримка високого авторитету 

суду в соціальній структурі німецького суспільства. При цьому громадськість 

і наука країни дійшли висновку, що вкрай важливими є ефективний 

соціальний і внутрішній правовий контроль за діяльністю судових органів 

[156, c. 22]. 

Таким чином, судова система Німеччини, не зважаючи на федеральний 

устрій є централізованою, регулюється загальнодержавними законами та 

забезпечує єдність судочинства (у розумінні процедури та практики). Це, 

безумовно, збільшує можливість для сторін прогнозувати результати 

вчинення процесуальних дій, умови прийняття чи не прийняття судом 

аргументів, а також рішення, що буде винесено судом у конкретній справі. 

Цей аспект судової системи є одним із ключових для того, щоб стверджувати 

про належне забезпечення справедливого судового розгляду для кожної зі 

сторін [157, с. 33]. 

Варто звернути увагу і на практичну спрямованість реформ 

судочинства Німеччини, яка полягає в тому, щоб практично запровадити дію 

основних стандартів належного судочинства, а не лише задекларувати ці 

принципи на рівні законодавства. Тому у цьому контексті реалізація права на 

справедливий суд у ФРН є не лише задекларованою у законодавстві та 

загальних принципах, але й реалізується на практиці за допомогою 

організаційно-правових механізмів забезпечення. 

Основи судочинства у Німеччині встановлені в Основному Законі ФРН 

(Grundgesetz) [158], де встановлюється як базова система судоустрою, так і 

основні принципи, на яких повинно ґрунтуватися судочинство та відповідні 

базові гарантії. 

Згідно зі ст. 92 Основного Закону ФРН, cудова влада здійснюється 

виключно суддями у Федеральному Конституційному Суді, федеральних 

судах та судах земель. Ст. 93 наділяє Конституційний Суд ФРН ключовими 
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повноваженнями, у тому числі правом розглядати питання щодо 

конституційності федеральних законів. При цьому доступом до такого суду 

користуються як спеціальні суб’єкти – державні органи, так і будь-який 

громадянин ФРН, який вважає, що його права порушені актом федеральних 

органів. При цьому, доступ до конституційного суду після проходження 

проваджень у судах нижчого рівня, є надзвичайно позитивним аспектом 

німецької судової системи, адже надає додатковий засіб для захисту 

конституційних прав. Такий засіб є одним із механізмів забезпечення права 

на справедливий суд, адже забезпечує особі право надати свої аргументи 

щодо порушення конституційних прав, якщо у міру неконституційності актів 

законодавства вона не змогла отримати справедливого задоволення своїх 

позовних вимог у судах нижчих інстанцій. 

В.В. Лемак та Є.А. Закоморная відзначають деякі ознаки 

конституційної скарги у Німеччини. По-перше, це – достатньо широке коло 

суб’єктів звернення до Федерального Конституційного Суду, яке охоплює: 

а) кожну особу, права якої порушені публічною владою і б) громади і 

об’єднання громад з приводу порушень законом права на самоврядування 

(стаття 93 Основного закону). По-друге, оскаржити можливо як дію, так і 

бездіяльність виконавчої влади Федерації або землі, судові рішення і закони 

(статті 90 і 94 закону про Федеральний Конституційний суд Німеччини). По-

третє, конституційна скарга подається після її розгляду в загальному 

судовому порядку або без такого, якщо скарга має суспільне значення або без 

її термінового розгляду особі буде завдано тяжкі наслідки [159; 160; 161].  

Вказана модель конституційної скарги, на нашу думку, може бути 

запозичена і для України, оскільки матиме надзвичайно позитивний вплив не 

лише реалізацію права на справедливий суд, але й на усю систему 

судочинства загалом. Такий інститут може запроваджуватися як контрольний 

механізм не лише щодо дії органів публічної адміністрації, але й за 

дотриманням основних конституційних прав і свобод, серед яких право на 

справедливий суд. У такому випадку громадяни отримають національний 

механізм конституційного захисту права на справедливий суд без 
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необхідності звернення із заявою до ЄСПЛ, який може розглядати справи 

протягом досить значного строку. 

У ст. 103 Основного Закону Німеччини прямо передбачено право на 

справедливий суд та визначено, що «кожна особа має право на розгляд її 

справи у суді згідно з правом; особа може бути покарана за діяння, якщо 

згідно з законом таке діяння визначалося як кримінальний проступок до 

вчинення такого діяння; жодна особа не може бути покарана за одну і ту саму 

дію більше одного разу за кримінальним законодавством [162].  

Таким чином, у розумінні конституційного права Німеччини акцент 

здійснюється саме на забезпечення базових принципів здійснення 

кримінального судочинства, натомість у загальному таке право розуміється 

як право на доступ до суду. Тим не менше, на наше переконання, цими 

аспектами саме право на справедливий суд у Німеччині не обмежується, 

адже формулювання «згідно з правом» може бути трактовано не лише як 

принцип законності, тобто прийняття рішень базуючись на законах, але й 

дотримання усіх принципів судочинства, які визначені законодавством 

Німеччини. 

Крім цього, ст. 104 Основного закону ФРН встановлює ті основні права 

особи, зокрема і щодо особистої свободи, які можуть бути обмежені 

виключно за рішенням суду [162]. Тому можна зробити висновок, що 

практично в усіх державах спочатку право на суд розглядалося як засіб 

забезпечення від свавілля адміністративних органів та й взагалі як право на 

доступ до суду, а уже потім почало розглядатися як право на участь у 

судочинстві відповідно до основних стандартів та принципів, які визначають 

якість здійснення судочинства. Тому більш детально такі принципи 

регулюються на рівні інших законів, зокрема, й конституційних. 

Так, судоустрій Німеччини та основні принципи здійснення 

судочинства встановлюються в Конституційному Законі ФРН «Про суди». 

Саме цей законодавчий акт є основою для забезпечення права на 

справедливий суд на території Німеччини. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


96 

 

Згідно зі ст. 1 Закону ФРН «Про суди», судочинство здійснюється 

незалежними судами, які підпорядковуються тільки закону. Стаття 16 цього 

Закону забороняє виняткові суди. Крім цього, ніхто не повинен бути 

виведеним з під юрисдикції його законного суду. Конституційним Законом 

також визначаються гарантії незалежності суду (суддів) та основні засади 

здійснення судочинства, які забезпечують дотримання права на 

справедливий суд у ФРН [163]. Ці положення в подальшому підлягають 

деталізації у процесуальних кодексах Німеччини. 

Повертаючись до питання залучення присяжних до здійснення 

судочинства, варто зазначити, що цей інститут у Німеччині є наближеним за 

суттю до інституту присяжних у Франції та суттєво відрізняється від суду 

присяжних, який притаманний англо-американській правовій сім’ї.  

Здійснюють судочинство присяжні, яких ще визначають як шоффени 

(Schöffengerichte), разом із професійним суддею розглядають кримінальні 

справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено можливе покарання на 

строк більше двох років [163]. Такий підхід запозичено і у законодавство 

України, однак, на сьогодні не реалізовано в повній мірі.  

Залучення осіб без спеціальної юридичної освіти та відповідних 

професійних навичок до розгляду справи ми вважаємо досить позитивним 

досвідом, якщо, звісно, щодо таких осіб будуть забезпечені усі гарантії їх 

неупередженого ставлення до сторін справи під час здійснення судочинства 

та належного виконання процесуальних обов’язків. Такі непрофесійні 

учасники складу суду забезпечують, по-перше, погляд на справу під новим 

«неюридичним» кутом та врахування усіх соціально-психологічних аспектів 

особи-злочинця та вчинюваного злочину, а також недопущення порушення 

права на справедливий суд у кримінальному процесі зі сторони професійного 

складу суду. 

Суд шоффенів передбачає участь присяжних на всіх стадіях судового 

процесу, включаючи ухвалення вироку. На думку І.Р. Волоско, функцією 

шоффенів, як представників народу, згідно з офіційно прийнятою в ФРН 

позицією, є контроль юстиції, забезпечення її прозорості, зміцнення 
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впевненості в справедливості суду, підвищення розуміння кримінального 

судочинства, а також внесення здорового глузду в розгляд справи [164, с. 60-

61; 64-65; 165, с. 54].  

Зважаючи на позитивний досвід функціонування інституту присяжних 

у романо-германській правовій системі, вважаємо за доцільне продовжити 

впровадження цієї моделі в Україні, адже залучення представників народу 

без вищої юридичної освіти до здійснення правосуддя робить можливим 

поєднання законодавства та суспільної моралі у процесі розгляду справи, 

забезпечуючи тим самим не лише дотримання принципу законності у процесі 

розгляду справи, але й принципу верховенства права. 

З приводу забезпечення права на справедливий суд у законодавстві 

Німеччини в розрізі стандартів, запроваджених у практиці тлумачення ЄСПЛ 

ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 

необхідно зазначити, що положень, які б прямо суперечили цим стандартам у 

процесуальному законодавстві Німеччини чи законодавстві про судоустрій, 

немає. Тим не менше, право на справедливий суд, як і в будь-якій іншій 

державі, в окремих випадках іноді не забезпечується. 

Як приклад порушення права на справедливий суд у контексті 

«публічності» та «змагальності в оцінці доказів» наведемо справу «Ельсгольц 

проти Німеччини» (Elsholz v. Germany) [166], у якій було встановлено 

порушення права на справедливий суд заявника. Так, заявник звернувся із 

позовом про отримання дозволу на зустріч з його сином, який проживав 

окремо з матір’ю. Суд, як виняток, відмовив у задоволенні позову прийнявши 

до відома суб’єктивну думку неповнолітнього, який не бажав бачитись з 

батьком. При цьому, у клопотанні на заслуховування експерта у сфері 

психології суд відмовив керуючись тим, що у цьому немає необхідності, 

оскільки показання сина та колишньої дружини були, на думку суду, 

достатніми. Натомість суд апеляційної інстанції не розглянув у відкритому 

судовому засіданні апеляційну скаргу заявника, не визнавши це за необхідне. 

При цьому, клопотання про залучення та заслуховування думки експерта, 

апеляційний суд також відхилив. Заявник скористався правом на звернення із 
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конституційною скаргою до Федерального Конституційного Суду Німеччини 

з приводу порушення його конституційного права на повагу до сімейного 

життя (крім національного законодавства, гарантоване ст. 8 Конвенції), права 

не бути підданим дискримінації та щодо порушення права на справедливий 

суд. Однак Конституційний Суд не задовольнив скаргу заявника. 

Розглядаючи цю справу, ЄСПЛ зазначив, що, хоч і відхилення 

клопотання щодо залучення експерта у сфері психології та заслуховування 

його висновку необхідно розгядати як окремий недолік процесу, сам по собі 

цей факт міг і не свідчити про порушення права на справедливий суд, 

оскільки сам по собі вписувався у принципи розумної дискреції суду щодо 

заслуховування доказів та встановлення порядку доказування у кожній 

конкретній справі, тим не менше, відмова апеляційного суду у розгляді 

апеляційної скарги щодо цього аргументу у судовому засіданні в сукупності 

із попередньою обставиною свідчить про те, що заявник не отримав 

«публічного» слухання справи з огляду на те, що аргументи про 

заслуховування експерта повинні були б бути зваженими у судовому 

засіданні. Таким чином, апеляційним судом не виконано свою функцію щодо 

забезпечення права на справедливий суд заявника. 

Як бачимо, вимога щодо публічного розгляду справи є одним із 

ключових елементів європейської системи права на справедливий суд. Хоча і 

допускається обмеження цього принципу зокрема і на етапах провадження в 

судах вищої інстанції (здійснення письмового провадження), тим не менше, у 

кожному випадку таке обмеження повинно бути пропорційним та 

відповідати основним принципам здійснення судочинства. На цьому аспекті 

ЄСПЛ вкотре наголосив у справі «Аксен проти Німеччини» (Axen v. 

Germany) [167] вказавши, що дотримання вимоги публічності повинно 

встановлюватися в залежності від конкретної фабули справи та аспектів її 

процесуального розгляду. Публічність розгляду справи вважається гарантією 

забезпечення контролю суспільства над судовою системою з метою 

заезпечення права на справедливий судовий розгляд. За загальним правилом, 

якщо процесуальне законодавство і допускає обмеження принципу 
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публічності на етапі апеляційного чи касаційного перегляду, то у разі 

наявності вагомих аргументів щодо порушень у судах попередньої інстанції, 

то така справа повинна була би бути заслуханою в судовому засіданні 

публічно.  

Особливо це твердження є актуальним для сучасного етапу розвитку 

судочинства України, де з упровадженням нових процесуальних кодексів, 

більш широко використовуватиметься процедура письмового провадження, 

як і обмежуватиметься право на оскарження судових рішень у малозначних 

спорах. Однак у законодавстві повинні бути запроваджені гарантії, які б не 

допускали порушень права на справедливий суд в окремих індивідуальних 

випадках. 

 З огляду на наведене, на нашу думку, доцільно було б запровадити в усі 

процесуальні кодекси положення, відповідно до якого «у разі, якщо 

аргументи сторони можуть свідчити про істотне порушення права на 

справедливий суд, суд повинен розглянути провадження у судовому 

засіданні з викликом та заслуховуванням сторін». Таке положення повинно 

застосовуватися до судів усіх інстанцій. В такому разі буде забезпечено, що в 

подальшому у ЄСПЛ будь-яка зі сторін зможе довести ту обставину, що в 

судочинстві не було забезпечено належний рівень реалізації права особи на 

публічний розгляд її справи. 

Втім, кожна справа є індивідуальною, а тому її необхідно вирішувати з 

урахуванням сукупності усіх обставин справи, зокрема, і процесуальної 

поведінки учасників справи. Так, у справі «Тіманн проти Франції і 

Німеччини» (Tiemann v. France and Germany) [168] ЄСПЛ не знайшов 

порушення права на справедливий суд у тому, що апеляційний суд відмовив 

у повторному заслуховуванні експерта у сфері психології. 

Також ЄСПЛ було підкреслено положення Цивільного кодексу 

Німеччини, які встановлювали доволі широку дискрецію суду щодо 

встановлення порядку та фактів, які підлягають доказуванню, у справах щодо 

встановлення порядку здійснення батьківських обов’язків. У цьому 

контексті, як і у випадку з попередньо наведеним аналізом законодавства 
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іноземних держав, варто зазначити, що у романо-германській правовій сім’ї 

надання дискреції суду повинно передбачати запобіжні гарантії, які б 

усунули можливість зловживання чи неналежне застосування дискреційних 

повноважень судом, які б порушували права особи на справедливий суд. 

 Враховуючи наведене, можна резюмувати, що право на справедливий 

суд у Німеччині забезпечується суворим законодавчим регулюванням з 

урахуванням практики ЄСПЛ. Хоча ФРН є державою з федеративним 

устроєм, судова система в ній є централізованою, що забезпечує уніфікацію 

процедур та відносну прогнозованість результатів судового розгляду. Якісне 

законодавче регулювання права на справедливий суд у поєднанні з належним 

організаційним забезпеченням судової системи ФРН зумовило те, що доволі 

не часто ЄСПЛ констатував порушення права на справедливий суд у судах 

Німеччини. 

 З урахуванням позитивного досвіду ФРН, вважаємо за доцільне 

запропонувати: 

  1) запровадити в національному законодавсті інститут конституційної 

скарги, де кожен громадянин може подати конституційну скаргу щодо 

порушення його конституційних прав. При цьому такий інститут може 

запроваджуватися як контрольний механізм за дотриманням основних 

конституційних прав і свобод, серед яких – право на справедливий суд під 

час здійснення судочинства. У такому випадку громадяни отримають 

національний механізм конституційного захисту права на справедливий суд 

без необхідності звернення із заявою до ЄСПЛ, який може розглядати справи 

протягом значного строку; 

 2) запровадити в усі процесуальні кодекси положення, відповідно до 

якого «у разі, якщо аргументи сторони можуть свідчити про істотне 

порушення права на справедливий суд, суд повинен розглянути провадження 

у судовому засіданні з викликом та заслуховуванням сторін». Таке 

положення повинно застосовуватися до судів усіх інстанцій. 

 Цікавим для дослідження також є забезпечення права на справедливий 

суд та відповідні проблеми у цій сфері у судовій системі Італії. Ця держава 
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також вважається класичним представником романо-германської правової 

сім’ї. 

Х.В. Машталір розглядає дві гілки судової системи загальної 

юрисдикції Італії. Судовa системa зaгaльної юрисдикції Італії ділиться на дві 

гілки – зaгaльні суди (цивільні і кримінальні спрaви) і спеціaльні суди 

(адміністративна юстиція). За ланковістю та структурою науковець 

класифікує суди Італії таким чином: консиліраторів (мирові судді), 

трибунали, апеляційні суди, суди присяжних, Верховний касаційний суд 

[169, с. 31]. 

Правосуддя з цивільно- і кримінально-правових питань, здійснюється 

мировим суддею, претором, трибуналом, апеляційним судом, Верховним 

касаційним судом. Вчений виділяє декілька юрисдикційних систем: система 

загальної юстиції, в якій виділяються спеціалізовані суди – мирові, у справах 

неповнолітніх, суди асизів; військові суди з власною структурою інстанцій; 

адміністративна юстиція; спеціалізовані суди у справах публічного 

водокористування; конституційна юстиція в особі Конституційного суду 

[170, с. 70]. 

У судовій системі Італії доцільно виділити три гілки судової системи: 

1) кримінальні суди; 2) цивільні суди; 3) адміністративні суди.  

Кримінальні справи в залежності від складності підлягають слуханню 

відповідним складом суду (судом миру, трибуналом, судом асизів). На 

відміну від інших держав, у суді асизу кількість присяжних втричі перевищує 

кількість професійних суддів, які розглядають справу разом із присяжними (2 

професійних суддів та 6 присяжних). Суди асизів призначені для розгляду 

найбільш складних злочинів та забезпечують дотримання права на 

справедливий суд у цьому процесі [171]. На нашу думку, залучення 

присяжних з поміж представників народу, безумовно, підвищує довіру до 

судової системи та неупереджене ставлення суддів. 

Х.В. Машталір, розглядаючи елементи судоустрою Італії визначає такі 

особливості інституту присяжних: - вони діють автономно в складі судів 

загальної юрисдикції; - їхня компетенція поширюється на справи, пов’язані з 
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важкими кримінальними злочинами; - цей вид судочинства був запозичений 

з французької моделі судоустрою; - в межах апеляційного округу автономно 

утворюються судові округи для судів присяжних (94 округи); до складу цього 

суду входять шість народних суддів, один магістрат трибуналу і один 

апеляційний магістрат (головуючий); усі вони об’єднані в єдину колегію 

суддів та ухвалюють рішення на спільній нараді; вироки цього суду можна 

оскаржити в апеляційному порядку до апеляційного суду присяжних. 

Відмінність судової системи Італії від інших країн Євросоюзу полягає в 

утворенні окремих апеляційних округів для суду присяжних (їх 

нараховується 34) [172, с. 31].  

Таким чином, присяжні мають право не лише брати участь у прийнятті 

рішень судом першої інстанції, але й залучаються у судах асизів до 

апеляційного перегляду справ, де, зокрема, розглядаються порушення 

процесуального та матеріального права, допущені судом першої інстанції. 

Такий процес, безумовно, неможливий без відповідного спрямування 

процесу прийняття рішень професійним суддею і, тим не менше, залучення 

присяжних дозволяє більше звернути увагу на аспект суспільної моралі під 

час розгляду справ. 

У межах апеляційного округу окремо створюються судові округи для 

судів присяжних. До складу цього суду входять 6 народних суддів, один 

магістрат трибуналу і один апеляційний магістрат. Проте існує вимога, що 

присяжними не можуть бути особи молодші за 25 років, політики, 

військовослужбовці й особи які визнанні винними у скоєнні кримінального 

злочину [173, с. 88]. 

З-поміж судів цивільної юрисдикції в Італії виокремлюють: - трудові 

трибунали; - земельні суди (спеціалізуються на розгляді аграрних спорів);      

- сімейні суди [174]. 

Отже, Італія серед романо-германської правової сім’ї є однією з 

держав, у системі судочинства якої суд присяжних відіграє як фактично, так і 

юридично вагому роль у вирішенні справ. Втім, у практиці ЄСПЛ, через 

призму рішень якого зазвичай оцінюється рівень забезпеченості реалізації 
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права на справедливий суд у тій чи іншій державі, досить часто було 

встановлено порушення цього права саме зі сторони Італійської Республіки.  

 Наприклад, у справах «Мусумечі проти Італії» (Musumeci v. Italy) [175], 

«Ганчі проти Італії» (Ganci v. Italy) [176] було встановлено порушення вимог 

щодо розумності строків розгляду апеляційних скарг, тоді як у справах 

«Скордіно проти Італії» (Scordino v. Italy) (no. 1) [177], «Боттацці проти 

Італії» (Bottazzi v. Italy) [178] взагалі увесь судовий розгляд було визнано 

таким, що не відповідає вимогам щодо розумного розгляду справи. 

Враховуючи наведене, уявляється можливим стверджувати, що у 

законодавстві Італії недостатньо чітко врегулювано строки та порядок 

розгляду судових справ, які б належним чином забезпечували дотримання 

розумних строків розгляду справ. 

Варто також зазначити, що одним зі складових елементів права на 

справедливий суд є можливість відмовитись від права на доступ до суду на 

користь інших способів вирішення спору, якщо така відмова є чіткою та 

вільною. Так, ЄСПЛ наголошує, що від більшості прав за ст. 6 можна 

відмовитися. Проте відмову (пряму чи непряму) Суд прийматиме лише в 

тому випадку, якщо вона справжня, а саме – однозначна (не повинно бути 

жодних сумнівів щодо її існування й обсягу), вільна (відповідну особу 

заборонено примушувати відмовлятися від свого права будь-яким чином; 

справа «Девеер проти Бельгії») та свідома (людина повинна розуміти 

наслідки відмови), а також тільки якщо вона не суперечитиме жодним 

важливим суспільним інтересам (справи «Сейдовіч проти Італії»; «Талат 

Тунч проти Туреччини»). Існування відмови можна також встановлювати, 

якщо людина не вимагає права чи вимагає його із запізненням (справа 

«Браччі проти Італії») [179, с. 16]. 

У цьому контексті одним із похідних елементів права на спредливий 

суд (а саме з «можливості відмовитись від права на доступ до суду на 

користь інших способів вирішення спору») є відновне правосуддя. 

Відновне правосуддя  широко  застосовується  як  в  США,  так і серед 

європейських країн, а саме: в Чехії, Польщі, Бельгії, Великій Британії, 
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Австрії, Фінляндії та ін. Досвід цих країн підтверджує високу 

результативність медіації з точки зору виконання угод про примирення між 

потерпілим і обвинуваченим та попередження вчинення нових злочинів.  

Відновне правосуддя, як наголошують дослідники, уже давно 

перейшло національні кордони [180, с. 111]. Практика країн Євросоюзу 

свідчить, що впровадження та здійснення медіації в кримінальних справах 

спрямована на розв’язання численних проблем: 1) реформування 

кримінальної юстиції; 2) впровадження процедури пробації; 3) гуманізації та 

демократизації правової системи; 4) спрощення кримінального процесу; 

5) доступності правосуддя; 6) підвищення рівня довіри та поваги громадян до 

суду, правоохоронних органів; 7) забезпечення прав і законних інтересів 

потерпілого та правопорушника; 8) профілактики злочинності та уникнення 

подальшої криміналізації осіб, що вчинили злочин у місцях позбавлення волі; 

9) розширення сфери застосування відновних (примирних) процедур тощо 

[181, с. 111]. Якщо традиційне правосуддя носить ознаки покарання 

злочинця, то відновне – покладає обов’язок винуватого відшкодувати збитки 

або усунути заподіяну шкоду. Для потерпілої особи не має значення, чи буде 

злочинець відбувати покарання, чи ні, її потребою є отримання 

відшкодування за заподіяну злочином шкоду [182, с. 3]. 

Враховуючи позитивний та негативний досвід забезпечення права на 

справедливий суд у державах романо-германської правової сім’ї, на нашу 

думку, доцільно розглядати можливість використання європейської моделі 

суду присяжних у найбільш важливих кримінальних справах, яка може стати 

концептуальним предметом для наукового обговорення. Такий підхід до 

врегулювання інституту присяжних дозволить уникнути значної кількості 

політично вмотивованих рішень судів у нашій державі, щодо яких згодом 

було встановлено факти порушень прав на справедливий суд. 

У контексті створення Вищого антикорупційного суду України, 

доцільно було б, у першу чергу, запровадити інститут присяжних за 

європейською моделлю саме у цій судовій установі. Це, безумовно, 

підвищило б рівень довіри до цієї інституції, яка повинна стати одним з 
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ключових етапів судової реформи України, спрямованої на відновлення 

довіри до судової та антикорупційної системи держави.  

 Враховуючи вищенаведене, можна зазначити, що право на 

справедливий суд у державах романо-германської правової системи 

належним чином забезпечено, а його розвиток і транформація тісно пов’язані 

з практикою ЄСПЛ, яка встановлює недоліки національного законодавства 

чи практики, які призводять до порушення охоронюваних Конвенцією про 

захист прав людини та основоположних свобод прав, зокрема, і права на 

справедливий суд.  

Вважаємо, що запровадження та належна реалізація окреслених 

пропозицій, безумовно, позитивно вплине на реальне та належне 

функціонування механізму забезпечення права людини на справедливий суд 

в Україні. 

 

2.3. Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий 

суд у Канаді. 

 

У контексті забезпечення права на справедливий суд доцільно окремо 

проаналізувати засади реалізації права на справедливий суд у Канаді, адже 

система прав людини та право на справедливий суд у Канаді розвивається 

автономно на національному рівні без входження до наддержавної системи 

стандартів у сфері прав людини та стандартів захисту судочинства. Крім 

цього, особливістю Канади та побудови її судової системи обумовлюється 

федеральним устроєм цієї держави та входження до її складу провінції 

Квебек, в якій правова система є поєднанням англо-американської та романо-

германської правових сімей у залежності від галузі права. Таким чином, 

відбувається взаємоінтеграція двох суттєво різних правових систем, які 

існують на єдиній території.  

Усе це робить актуальним здійснення дослідження забезпечення права 

на справедливий суд у Канаді, розгляд основних аспектів канадського 

судоустрою, засад здійснення судочинства та інших особливостей канадської 
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правової системи. Крім цього, доцільно також звернути на проблемні 

моменти, які можуть ускладнити забезпечення кожному права на 

справедливий суд у цій державі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні основ 

для практичного порівняння механізмів забезпечення права на справедливий 

суд у Канаді та інших державах англо-американської правової системи, а 

також держав іншої правової системи – романо-германської. Позитивний та 

негативний досвід регламентації організаційно-правових засад реалізації 

права на справедливий суд у Канаді може бути використано як для 

подальших порівняльно-правових досліджень, так і для практичних 

пропозицій щодо змін до чинного законодавства України, а також у 

навчальному процесі.  

Дослідження правової системи Канади здійснювали такі науковці як 

І.Р. Волоско, С.А. Кокотов, О.І. Максимова, П.Г. Соломон, А.С. Степаненко 

та інші, які здійснили вагомий внесок у вивчення та дослідження системи 

судочинства Канади. Тим не менше, комплексне дослідження організаційно-

правових засад реалізації права на справедливий суд у Канаді не втрачає 

актуальності та потребує додаткової уваги. 

Д. Кемпбелл та С. Коттер зазначають, що усі адміністративно-

територіальні одиниці Канади є правовими системами загального права, які 

беруть початок свого формування із правової системи Великобританії. 

Особливим винятком є провінція Квебек, у якій відображені принципи 

континентального права, що беруть свій початок із правової системи Франції, 

оскільки вказана провінція була заселена переважно вихідцями із Франції до 

її включення до складу території Канади [183, с. 234]. Такі особливості, 

безумовно, відображаються і на підході до здійснення судочинства в Канаді, 

адже відбувається обмін концепціями та інститутами, які наявні в обох 

правових системах як загалом, так і, зокрема, в контексті забезпечення права 

на справедливий суд.  

Д.В. Лук’янов, розглядаючи особливості правової системи Квебек, 

визначає її як «субнаціональну правову систему» вказуючи, що вона 
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виділяється із відповідної правової системи в Канаді. Провінція Квебек 

користується особливими правами в організації та здійсненні цивільного 

судочинства [184, с. 26], що робить систему судочинства у приватно-

правовій сфері підпорядкованою принципам романо-германської правової 

сім’ї. Втім кримінальне судочинство регулюється федеральним 

законодавством та здійснюється відповідно до засад англо-американської 

правової сім’ї.  

Дуже слушно зазначає Дж.М. Сміт, що законодавство, прийняте 

законодавчим органом на рівні суб’єкта федерації в галузі публічного права, 

таких як Кримінальний процесуальний кодекс (The Code of Penal Procedure) 

[185], повинно інтерпретуватися відповідно до засад англо-американської 

правової сім’ї. Натомість законодавство, яке приймається федеральним 

парламентом у сфері приватного права, наприклад, Закон про Розлучення 

(Divorce Act) [186], повинно тлумачитися, виходячи із традицій романо-

германської правової сім’ї згідно з положеннями Цивільного кодексу 

провінції Квебек [187; 188, c. 132]. Тому очевидно, що відбувається 

взаємовплив двох правових систем, які діють в різних сферах судочинства на 

одній і тій самій території. У майбутньому, на наш погляд, такий 

взаємовплив поглибиться, і в результаті сформується змішаний тип правової 

системи з істотними ознаками як романо-германської, так і англо-

американської правових сімей. 

Р.А. Манн зазначає, що діяльність судових органів регулюється як 

федеральним, так і відповідним провінційним законодавством. Суди Канади 

наділені повноваженнями застосовувати принцип верховенства права, як 

вирішуючи матеріально-правову складову спору між сторонами, так і 

процесуальні питання.  

Подібно іншим країнам англо-американської правової сім’ї, канадське 

право дотримується доктрини прецедентного права [189, с. 7]. 

Роберт А. Баттрам зазначає, що суди нижчої інстанції повинні слідувати за 

рішеннями вищих судів, якими вони зв’язані. Наприклад, усі суди нижчої 

інстанції Онтаріо зв’язані рішеннями Апеляційного суду Онтаріо і всі суди 
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нижчої інстанції Британської Колумбії зв’язані рішеннями Апеляційного 

суду Британської Колумбії. Однак жоден суд Онтаріо не зв’язаний 

рішеннями суду Британської Колумбії, і жоден суд Британської Колумбії не 

зв’язаний рішеннями суду Онтаріо. Тим не менш, рішення, прийняті вищою 

судовою інстанцією провінції (провінційні Апеляційні суди), часто 

розглядаються як «переконливі», хоча вони і не обов’язкові для інших 

провінцій [190, с. 26]. З огляду на наведене, можна констатувати про 

формування єдиної концепції та підходів, які застосовуються судами вищих 

інстанцій. На сучасному етапі розвитку правових систем такий підхід 

культивується не лише в англо-американській правовій сім’ї, але й романо-

германській, з тією різницею, що у другому випадку рішення судів не мають 

обов’язкового нормативного значення для судів нижчих інстанцій. Модель 

формування єдиної концепції та підходів, які застосовуються судами вищих 

інстанцій, яскраво демонструє таку складову належної судової системи як її 

прогнозованість, що, на наше переконання, як і на думку ЄСПЛ, є елементом 

права на справедливий суд. 

На важливості прогнозованості судових рішень наголошує і голова 

касаційного суду в складі ВС С. Кравченко, який зазначає, що судові рішення 

повинні бути прогнозованими, приніймні, виходячи з загальних орієнтирів, а 

відсутність однакових підходів при прийнятті рішень у схожих ситуаціях 

обов’язково призводить до невдоволення обвинувачених у суб’єктивному 

ставленні, корупції та іншого [191]. 

С.А. Кокотов виділяє два рівні судових органів Канади – провінційний 

і федеральний. Науковець зазначає, що розподіл повноважень між ланками 

канадської судової системи суттєво відрізняється від аналогічної моделі в 

США. Такі відмінності проявляються перш за все тому, що єдиною 

апеляційною інстанцією і для провінційних, і для федеральних судів тут 

довгий час виступав Судовий комітет Таємної Ради Великобританії і лише з 

1949 року - Верховний Суд Канади. Крім того, склад Верховного Суду 

Канади, федеральних судових органів і вищих апеляційних інстанцій в 

кожній з провінцій формується виключно федеральним урядом. Таким 
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чином, лише низова ланка судових систем провінцій, що складається 

головним чином з магістратських, спеціалізованих судів, адміністративних 

трибуналів, формується місцевими органами влади. [192, с. 1]. 

О.І. Максимова, виділяючи саме чотирирівневу ієрархічну структуру 

судоустрою Канади вказує, що у цій системі кожен суд обмежений 

рішеннями судів, які є над ним, і, водночас, не обмежений своїми 

попередніми рішеннями або рішеннями судів того ж рівня.  

Глибокі та давні відмінності в практиці найвищого національного суду 

самі собою суперечать принципу правової визначеності, який передбачає 

Конвенція та який є одним з основних елементів верховенства права (справа 

«Врабец проти Словаччини»). ЄСПЛ у своїх рішеннях погодився, що 

випадки, коли два національних суди – кожен у межах своєї юрисдикції – 

приходять до різних, але тим не менш раціональних та обґрунтованих 

висновків щодо однієї і тієї ж правової проблеми, яка виникає за схожих 

фактичних обставин, є неминучі, а тому не порушують статті 6 Конвенції 

(справа «Стоілковська проти «Колишньої Югославської Республіки 

Македонія») [193, с. 14]. 

Серед особливостей судоустрою Канади О.І. Максимова наводить такі. 

Карні закони належать виключно до компетенції федерації, а отже, однакові 

по всій країні. Канадська Конституція наділяє федеральний Уряд винятковим 

правом щодо розробки законодавства в кримінальній сфері, тоді як провінції 

мають виняткове право контролю за громадянським правом. В юрисдикції 

провінцій перебувають самі карні суди та приведення законів до виконання, 

проте в більшості провінцій ця сфера передана у ведення федеральної 

поліції – Королівської канадської кінної поліції (Королівська жандармерія 

Канади). Тільки провінції Онтаріо і Квебек мають свої окремі поліцейські 

корпуси. Королівська канадська кінна поліція виконує на їх території 

федеральні закони і лише ті карні закони державного (навіть міжнародного) 

значення, які стосуються організованої злочинності, державної і 

прикордонної безпеки, молоді, корінних народів та корупції. Провінції мають 

право здійснювати правосуддя на своїй території. Майже всі справи, 
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кримінальні чи цивільні, починаються в провінційних судах і згодом можуть 

бути передані до судів вищого рівня. Відносно невелика система судів 

федерального рівня розглядає лише справи щодо питань, які перебувають у 

виключній компетенції федерального контролю, таких як, наприклад, 

імміграція [194, c. 25].  

З цього приводу в юридичній науці зазначається, що така конструкція 

забезпечує в Канаді більш істотний, в порівнянні з США, рівень однаковості 

та прогнозованості правозастосовчої практики. Але з іншого боку вона не 

перешкоджає формуванню власних систем загального (прецедентного) права 

в кожній з провінцій, оскільки їх апеляційні інстанції не пов’язані 

необхідністю дотримуватися прецедентів, створюваних іншими суб’єктами 

федерації. З цієї точки зору для суддів провінції Онтаріо, наприклад, в рівній 

мірі переконливими (але не обов’язковими для застосування) є судові 

прецеденти як канадських провінцій загального права, так і прецеденти 

англійського, американського чи австралійського походження. Який з них 

може бути застосований у конкретній справі – відноситься до дискреції 

конкретного судді [195, с. 1]. У випадку ж прогалин в законодавстві чи 

юридичній доктрині, досить часто здійснюється цитування прецедентів 

Верховного Суду США або ЄСПЛ, тим не менше, такі рішення наводяться 

більше у якості доктринального орієнтиру, а не джерела або норми права. 

 Як і в будь-якій державі англо-американської правової сім’ї, право на 

справедливий суд у Канаді визначається у першу чергу належністю 

процедури відбору суду присяжних та розгляду справ за їх участю. Тому в 

більшій мірі у канадській системі організаційно-правових засад реалізації 

права на справедливий суд особлива увага приділяється процедурним 

моментам, натомість, саме рішення суду присяжних за суттю може бути 

оскаржене в окремих виключних випадках.  

І.Р. Волоско акцентує увагу на тому, що законодавством Канади 

передбачено розгляд кримінальних справ за участю присяжних (jurors) в 

судах провінцій і територій, в Верховних судах (Superior Courts) та в Судах 

Королівської лави (Courts of Quin Banch). Порядок розгляду кримінальних 
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справ судами присяжних встановлюється федеральним законодавством [196, 

c. 40]. Це зумовлено, у першу чергу, історичними передумовами розвитку 

права на справедливий суд, яке розпочалось ще з британської правової 

традиції, адже саме кримінально-правова галузь вважалася такою, яка могла 

б завдати найбільшої шкоди охоронюваним правам та інтересам приватної 

особи. 

Правове регулювання функціонування інституту присяжних у Канаді 

забезпечено Кримінальним кодексом [197], Законом про журі – Jury Act 

[198], окремими законодавчими актами. Члени журі присяжних обираються з 

числа звичайних громадян, які досягли 18-річного віку. Потенційні присяжні 

обираються випадковим способом із списків виборців. Після випадкового 

обрання шерифом прізвищ – вони отримують повістку з’явитись до суду. 

Повістка надсилається за 30 днів, або у строк, встановлений суддею, але не 

пізніше, ніж за 8 днів до дати проведення суду. Протягом 20 днів особа має 

право подати до шерифа заперечення (у повістці міститься спеціальний 

розділ). Група потенційних присяжних заноситься у список присяжних. Імена 

присяжних оголошуються у суді. Сторони обвинувачення та захисту можуть 

заперечити та заявити відвід присяжному [199, с. 5]. 

Найбільш важливе значення для правового регулювання права на 

справедливий суд має Канадська хартія прав і свобод. Відповідно до ст. 11 (f) 

Канадської хартії прав і свобод кожен обвинувачений у вчиненні злочину має 

право, за винятком випадків вчинення злочину, підсудного на основі 

військового права органам військової юстиції, бути підсудним суду 

присяжних у разі, коли мінімальний термін покарання за правопорушення 

становить п’ять років позбавлення волі або тягне більш суворе покарання 

[200; 201, с. 40]. Таким чином, суд присяжних визначається навіть не як 

процедура судового розгляду, а як одне з ключових конституційних прав 

резидента Канади.  

В окремих випадках провадження у справах з рогляду не тяжких 

злочинів, обвинувачений може сам обрати, чи скористатися наданим йому 

правом на суд присяжних, чи обрати розгляд справи професійним суддею 
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та/або укласти угоду зі стороною обвинувачення з подальшим її 

затвердженням судом. У Канаді, за винятком справ, що переслідуються в 

сумарному (спрощеному) порядку і входять у особливу компетенцію 

магістерських судів, такий вибір процедури розгляду справи залишається за 

обвинуваченим. На практиці більшість обвинувачуваних відмовляється 

користуватися цим правом, що зумовлено високим рівнем довіри до судової 

влади та впевненістю в неупрередженості рішень суддів.  

Також у канадському законодавстві передбачається розгляд і деяких 

категорій цивільних справ за участю суду присяжних. У кримінальних 

справах до журі присяжних входить 12 (у штаті Альберта – 6) осіб, і, як 

правило, при винесенні вердикту законом вимагається одноголосне рішення. 

У цивільних справах журі становить від 5 до 12 присяжних, а рішення 

приймається більшістю голосів [202, с. 12]. 

Присяжними згідно із законодавством провінцій і територій можуть 

бути громадяни Канади, які досягли 18-річного віку та постійно проживають 

в районі юрисдикції відповідного суду присяжних. У кожній провінції і 

території прийняті правила, за якими від виконання обов’язків присяжних 

звільняються особи, які займають важливі державні посади, юристи, а також 

особи, які виконують публічні обов’язки, зокрема, пожежні та ін. Як правило, 

не можуть бути присяжними особи, засуджені за вчинення злочинів до 

позбавлення волі на строк понад один рік і не поновлені в громадянських 

правах. Кожна провінція і територія формує свій власний список кандидатів 

у присяжні, відібраних на підставі різних джерел інформації. У одних 

випадках – це бази даних водіїв транспортних засобів, в інших – виборчі 

списки, реєстри власників майна, осіб, які підлягають обов’язковому 

медичному страхуванню та ін. При нестачі кандидатів у присяжні при 

формуванні складу журі в низці випадків в якості майбутніх присяжних 

можуть бути запрошені будь-які громадяни [203, с. 41].  

Незадовго до судового розгляду у кримінальній справі суддя 

повідомляє регіональному шерифу про необхідність виклику присяжних. 

Шериф відбирає 120 кандидатів, з яких потім буде відібрано 12. За рішенням 
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судді можуть бути відібрані 1 або 2 запасних присяжних. Обвинувачений і 

прокурор вправі заявити відвід всьому списку кандидатів у присяжні (jury 

panel), якщо кандидати в цей список відібрані шерифом з порушенням 

встановлених законом вимог [203, с. 41]. 

Необхідно зазначити, що порушення процедури відбору присяжних 

може тягнути за собою визнання усього процесу та й рішення по справі 

незаконним і, як наслідок, особа може уникнути кримінальної 

відповідальності. З однієї сторони такий підхід є правильним, з іншої, 

необхідно пам’ятати, що право на справедливий суд мають не лише 

обвинувачені у злочині особи, але й жертви злочину та їх родичі. Тому вкрай 

важливо забезпечити їхнє право на справедливу сатисфакцію, яка на пряму 

залежить від можливості притягнення до кримінальної відповідальності 

особу, яка вчинила злочин. 

Стосовно особливостей формування та реалізації повноважень суду 

присяжних у Канаді доцільно зазначити, що відбір присяжних здійснюється в 

суді у відкритому засіданні працівником суду, який навмання виймає зі 

спеціальної урни попередньо перемішані бюлетені з іменами кандидатів. З 

метою забезпечення безпеки присяжних на бюлетенях може проставлятися і 

оголошуватися тільки ідентифікаційна цифра, що позначає відповідного їй 

кандидата у присяжні. В подальшому відбувається процедура відводу 

присяжних, яка є ключовою для розгляду справи. 

У канадських судах практикується три види відводів: прохання 

залишатися в резерві (stand-by), невмотивовані відводи та мотивовані 

відводи. Перший із зазначених відводів може бути здійснений прокурором. 

Без зазначення мотивів державний обвинувач може попросити кандидата у 

присяжні стояти осторонь від основної групи. Цей кандидат не може брати 

участь у відборі присяжних до тих пір, поки у виборі не візьмуть участь інші 

кандидати. Якщо черга дійде до нього, то він повертається в групу 

кандидатів. Обвинувачення може попросити стояти осторонь до 48 

кандидатів у присяжні. Обвинувачення і обвинувачений мають право заявити 

по 20 невмотивованих відводів, якщо розглядається справа про державну 
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зраду або про вбивство першої категорії; по 12 невмотивованих відводів, 

якщо підсудний обвинувачується у вчиненні злочину, крім вищезазначених, 

за які він може бути підданий покаранню у вигляді позбавлення волі на строк 

понад 5 років; по 4 невмотивовані відводи в інших випадках. Якщо за 

рішенням судді відбираються запасні присяжні, то кількість відводів 

збільшується на 1 для кожного запасного присяжного [196, с. 41]. Така 

значна кількість відводів дозволяє сторонам обрати стратегію добору 

присяжних таким чином, щоб елімінувати суб’єктивний фактор під час 

розгляду та вирішення справи, або ж забезпечити вигідний для себе підбір 

присяжних, які, на думку сторони, будуть лояльно розглядати ті чи інші 

обставини, які впливатимуть на вирішення справи.  

Такий підхід дозволяє забезпечити належний рівень змагальності 

сторони обвинувачення та обвинуваченого чи інших сторін по справі, а 

також усуває більшість сумнівів щодо упередженості суду присяжних, адже 

сторони самі своїми процесуальними діями визначають, який склад суду 

присяжних буде розглядати ту чи іншу справу. 

Кількість мотивованих відводів присяжним не обмежується, однак, 

законодавство встановлює вичерпний перелік мотивів: якщо відібраний 

присяжний не з’являється в журі; якщо присяжний не індиферентний Короні 

або обвинуваченому; якщо присяжний є іноземцем; якщо присяжний був 

засуджений до смертної кари або до ув’язнення на термін понад 12 місяців; 

якщо присяжний, через свій фізичний стан навіть за підтримки помічників не 

в змозі брати участь у розгляді справи; якщо присяжний не володіє жодною з 

двох офіційних мов Канади [197;196, с. 42]. Поєднання таких видів відводів 

сприяє досягненню мети неупередженого розгляду справи та змагальності, а 

також є однією із ключових гарантій права на справедливий суд.  

Суд присяжних наділений владою вирішити як кримінальну, так і 

цивільну справу по суті, якщо його обрано для розгляду відповідної справи. 

У виняткових випадках суд присяжних приймає спеціальні рішення про 

спростування наклепу (defamatory libel) або про визнання обвинуваченого 
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невинним на підставі неосудності (insanity defense) або розладу психіки 

(defense of mental disorder) [205].  

У Канаді зберігається вимога, за якою вердикт про винуватість або 

невинуватість обвинуваченого у кримінальних справах має виноситися 

одноголосно. Якщо у професійного судді є підстави вважати, що суд 

присяжних не зможе винести вердикт, він може розпустити журі та 

призначити нові слухання. Рішення судів присяжних можуть бути оскаржені 

в апеляційних судах провінцій [206, с. 43]. Таким чином, рішення у 

кримінальних справах, за загальним правилом, не повинно залишати сумнівів 

у винуватості чи невинуватості особи. Це зумовлює і значно більшу кількість 

рішень про виправдання особи за результатом розгляду кримінальної справи 

у канадських судах у порівнянні з романо-германською правовою сім’єю.  

Судова практика Верховного Суду Канади в частині, що стосується 

забезпечення незалежності суду, і, особливо, незалежності суддів при 

прийнятті рішень, йде по шляху добровільного декларування суддею 

можливих конфліктів інтересів. У момент прийняття рішення суддя повинен 

бути захищений від будь-яких неправомірних впливів, що включає обов’язок 

судді заявляти про можливі конфлікти інтересів і, за необхідності, 

самоусуватися від справи [207; 208, с. 38]. Адже, якщо у сторони є навіть 

незначні підстави сумніватися у неупередженості складу суду, це може 

розглядатися як порушення права особи на справедливий суд. Саме з цих 

причин настільки важливо забезпечити максимальний рівень безсторонності 

та неупередженості суддів. 

 Незалежність судової системи як елемент гарантування права на 

справедливий суд забезпечується також процедурою призначення та 

утримання суддів, системою гарантій їх діяльності. Суддів у Канаді 

призначають, а не вибирають. Суддів Верховного суду Канади, федеральних 

судів, апеляційних судів та вищих судів провінцій та територій призначає 

федеральний Уряд. Наприклад, суддів Вищого суду провінції Онтаріо 

вибирає не уряд цієї провінції, а той же рівень уряду, який призначає суддів 

федеральних судів, тоді як призначення на судові посади нижчих або 
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провінційних судів здійснюються місцевими урядами відповідних провінцій. 

Головного суддю Верховного суду Канади і 8 молодших суддів Верховного 

суду призначає та приводить до присяги Генерал-губернатор за 

рекомендацією кабінету міністрів.  

Усі судді провінційних і федеральних апеляційних, а також вищих 

судів призначаються таким же чином за поданням Прем’єр-міністра і 

Міністра юстиції після консультацій з неурядовими організаціями. Суддів 

провінційних і територіальних судів призначають лейтенант-губернатори.  

Деякі канадці висловлюються за те, щоб суддів обирали громадяни, як 

у США, але поки що немає ніяких ознак того, що усталена британська 

традиція призначення суддів буде підлягати змінам в найближчий час. 

Прихильники методу призначення зазначають, що обрання суддів може 

порушити суддівську спроможність бути незалежними у прийнятті рішень. 

Хоча політична прихильність, звичайно, є фактором, який впливає на 

призначення деяких суддів, ті судді, яких призначають до Верховного суду 

Канади, вирізняються винятковою неупередженістю, незаангажованістю; їх 

глибоко поважають канадці всіх політичних поглядів.  

Важливо зазначити, що незалежність суддів та їх доходу від будь-яких 

посадових осіб є гарантією їх безсторонності та добросовісності. Якщо ж 

преміювання та інші елементи забезпечення суддів залежать від 

дискреційних повноважень будь-якої з посадових осіб, це одразу створює 

обґрунтований сумнів щодо належного рівня організаційно-правового 

забезпечення незалежності судової системи загалом. А залежність судової 

системи від органів державної влади викликає обґрунтований сумнів у 

забезпеченні права на справедливий суд, особливо в адміністративних 

справах, де відповідачем є орган державної влади. 

Розмір заробітної плати суддів вищих судів визначається Парламентом 

відповідно до 100 розділу Конституційного Акта 1867 р. А відповідно до 

Звернення провінційних суддів 1997 р. (Provincial Judges Reference) розмір 

заробітної плати для провінційних суддів рекомендується незалежними 

комісіями та подібною установою, що була створена в 1999 р. для суддів, 
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яких призначає федеральний Уряд, і має назву Комісія заробітної плати та 

пільг для суддів (Judicial Compensation and Benefits Commission) [209, c. 26]. 

 Доцільно зазначити, що не менш важливими аспектами забезпечення 

права на справедливий суд є дотримання основних стандартів в 

організаційно-правовій площині. Такі стандарти полягають у належному 

технічному забезпеченні приміщень суду, вільному та зручному доступі до 

них громадян або підданих, зручне розміщення інформації про стан розгляду 

конкретних справ, у тому числі, через мережу Інтернет, забезпечення 

можливості доступу до суду людей з обмеженими можливостями тощо. Усі 

ці елементи є організаційними складовими доступу до судочинства у Канаді 

загалом та забезпечення права на справедливий суд, зокрема. 

Важливим питанням є також забезпечення транспарентності 

(відкритості й публічності) в організації судової влади держави. 

С.В. Кабишов зазначає, що засобом досягнення транспарентності судової 

влади в Канаді є забезпечення прозорості судових процедур – публічне 

ведення протоколів судових засідань і доступність судових рішень. Для 

досягнення цієї мети у Канаді створена система електронного правосуддя, що 

містить такі елементи, як: - звернення до суду в електронній формі;                  

- цифровий запис ходу судового розгляду; - відеоконференції з учасниками 

процесу; - безпечна електронна пошта; - календар судових засідань; - реєстри 

справ та інформаційні бази даних і т.д. [210, с. 39]. 

 Подібні стандарти в якості нововведень також запроваджені і у 

законодавство, що регулює здійснення судочинства в Україні. Однак 

реформа із забезпечення належного рівня доступу до правосуддя має 

фрагментарний характер, що нівелює значення самої реформи дію механізму 

забезпечення права на справеливий суд, адже електронная система 

правосуддя повинна запроваджуватися комплексно та систематично для 

досягнення мети належної реалізації права на доступ до суду.  

П.Г. Соломон зазначає, що у ряді судів Канади діє система електронної 

реєстрації справ і звернень. Крім того більшість канадських судів має 

системи відеозв’язку з тюремними закладами, і це дає можливість залучати 
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потенційно небезпечних правопорушників до участі в слуханнях без 

застосування надмірних заходів безпеки. Системи відеоконференцзв’язку є 

також дуже зручним засобом отримання показів від свідків, які перебувають 

за межами Канади [211, с. 79].  

Проте важливо зауважити, що, використовуючи відеозв’язок із 

закладами обмеження волі як безальтернативний спосіб участі 

обвинуваченого у судовому засіданні, на нашу думку, порушує його право на 

справедливий суд у контексті права на особисту присутність у суді. Адже 

відеозв’язок не гарантує повної зручності у викладенні своїх аргументів суду 

та/або присяжним. З огляду на це, вважаємо, що відеозв’язок не може 

використовуватися як безальтернативний засіб участі у судовому засіданні, а 

повинен бути добровільним і застосовуватися виключно щодо учасника 

справи, який про це заявив відповідне клопотання. 

Також варто звернути увагу на основні принципи, які виокремлюють 

науковці, характеризуючи організаційні засади судочинства Канади. Так, 

П.Г. Соломон зазначає, що система судового адміністрування Канади взагалі 

та робота судового адміністратора в судах першої інстанції, зокрема, мають 

три характерні риси, які заслуговують особливої уваги: 1) концепція 

партнерства на рівні керівництва; 2) першочергова пріоритетність мети 

надання послуг; 3) системний підхід до організації управління проходженням 

справ, спрямований на забезпечення ефективного та справедливого розгляду 

справ [212, с. 8]. Такий підхід робить доступ до суду учасників справи та їх 

професійних представників-адвокатів максимально зручним, дозволяючи 

зосередити час, увагу та ресурси на ефективному захисті прав, свобод та 

законних інтересів людини у судах Канади.  

Серед особливостей забезпечення права на справедливий суд у Канаді, 

можна назвати: 

- важливу роль присяжних у здійсненні кримінального 

судочинства, а також забезпечення змагальності та неупередженості під час 

добору складу суду присяжних; 
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- класичний підхід до прецедентного права, де у кожному штаті 

формується фактично свій автономний набір прецедентів та правил ведення 

судочинства, за винятком цивільного судочинства у провінції Квебек; 

- забезпечення незалежності та безсторонності складу суду; 

- важливу роль загально-правової доктрини у вирішенні прогалин 

у праві, а також використання рішень судів іноземних держав, зокрема 

Верховного Суду США та ЄСПЛ як теоретичного орієнтиру; 

- належну організаційну складову судочинства, яке сприяє 

реалізації права на справедливий суд та забезпечення транспаренції у судовій 

системі. 

У питаннях забезпечення та механізму реалізації засади змагальності 

сторін як елементу права на справедливий суд, а також забезпечення 

здійснення судочинства безстороннім судом, встановленим законом, правова 

система Канади суттєво випереджає рівень цих стандартів у багатьох 

державах романо-германської правової сім’ї. Це обумовлюється 

особливостями здійснення судочинства в канадській правовій системі, які не 

уявляється можливим повністю інтегрувати до судових систем держав 

романо-германської правової сім’ї. Натомість державам романо-германської 

правової системи більше притаманна можливість прогнозувати рішення суду 

в матеріально-правовому аспекті за результатом розгляду тих чи інших 

фабул справи, які підлягають регулюванню відповідно до чинного 

законодавства. 

З огляду на те, що Канада, окрім провінції Квебек щодо цивільного 

судочинства, є класичним представником англо-американської правової 

сім’ї, можливість запозичення досвіду правового регулювання права на 

справедливий суд та відповідних напрацьованих підходів прецедентної 

практики з цього приводу у законодавство України є досить обмеженим. Тим 

не менше, варто враховувати позитивний досвід Канади у контексті правової 

організації адміністрування судового апарату та його спрямованість на 

забезпечення комфортної взаємодії сторін та канцелярії суду. 
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2.4. Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий 

суд в іспаномовних державах 

 

Створення міжнародних механізмів гарантій основних прав і свобод 

людини є одним із найбільших досягнень світового співтовариства у ХХ 

сторіччі. Ці гарантії знайшли своє вираження та закріплення через 

загальносвітове визнання міжнародних договорів з прав людини, а також 

спеціальних органів, уповноважених здійснювати контроль дотримання 

основних прав і свобод людини [213, с. 358].  

Право на належну судову процедуру і на справедливий судовий 

розгляд широко розроблено в національних і міжнародних законах і 

нормативно-правових актах. На міжнародному рівні як Міжамериканська 

правозахисна система [214], так і правозахисна система Організації 

Об’єднаних Націй [215], Європи [216] і Африки [218] розглядають право на 

справедливий суд та належну судову процедуру в своїх положеннях і 

відповідних судах, і детально розробляють його тлумачення, обсяг і зміст. 

Незалежність та ефективність судової влади є вагомим критерієм 

демократичності держави та панування верховенства права. Така держава 

забезпечує право на справедливий суд як основне з прав людини, оскільки 

наділяє громадян можливістю захищати всі інші права, що належать 

особистості. Міжнародна спільнота з особливою прискіпливістю ставиться 

до забезпечення цього права [218, с. 247]. Саме тому механізми забезпечення 

права на справедливий суд є в кожній правовій державі, в тому числі, і 

Іспанії. Загалом, аналіз законодавства, практичного досвіду адвокатів та 

наукових здобутків правознавців іспаномовних країн дає змогу говорити про 

тенденцію до подібності цих держав у організаційно-правових засадах 

реалізації права на справедливий суд. 

На теоретичному рівні проблема забезпечення та належної реалізації 

права на справедливий суд широко проаналізована та є предметом 

досліджень С. Бондарчука, В. Городовенка, І. Гриценка, І. Жаровської, Е. 

Трегубова, М. Погорецького, С. Сливки та ін. Тим не менш, спостерігається 
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певна прогалинність у порівняльному дослідженні організаційно-правових 

засад реалізації права на справедливий суд через призму його складових 

елементів. 

Аналогічно іншим країнам організаційно-правові засади реалізації 

права на справедливий суд у Іспанії та більшості інших іспаномовних країн 

проявляються через призму таких складових як 1) основи теорії права, 2) 

практика ЄСПЛ щодо справ, пов’язаних зі статтею 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, 3) судова система. 

В Іспанії право на справедливий суд регулюється Конституцією Іспанії 

1978 року [219], стаття 24 якої проголошує: «Аналогічним чином, кожна 

людина має право на звичайного суддю, встановленого законом, на захист та 

допомогу адвоката, щоб бути інформованим про звинувачення, висунуті 

проти неї, на процес без безпідставної затримки і зі всіма гарантіями, право 

на використання засобів доказування, які мають відношення до її захисту, не 

свідчити проти себе, не визнавати свою провину і презумпцію винуватості» 

[219].  

З метою реалізації права на захист в Іспанії створені такі механізми як 

юридичні консультації, безкоштовна юридична допомога та адвокати з 

надання безкоштовної юридичної допомоги [220]. 

У Республіці Чилі право на справедливий суд регулюється 

Конституцією 1980 року (стаття 19.3), яка, зокрема, встановлює: 1) що кожна 

людина має право на юридичний захист в порядку, встановленому законом, і 

ніякі повноваження чи окремі особи не можуть створювати перешкоди, 

обмежувати чи порушувати належне втручання адвоката, якщо це 

вимагається; 2) ніхто не може бути судимим спеціальними комісіями, а лише 

судом, створеним законом і наділеним для цього законними 

повноваженнями; 3) законом встановлюється випадки надання державою 

засобів для реалізації права на справедливий суд у вигляді безкоштовних 

консультацій та захисту тих, хто не може себе цим забезпечити. Ця 

прерогатива матеріалізується через «привілей бідності».
 

«El privilegio de 

pobreza» – привілей бідності – це допомога, встановлена чилійським 
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законодавством для людей з обмеженими ресурсами, що дозволяє їм мати 

вільний доступ до судових служб, юридичну допомогу, що надається 

адвокатами та послуги, що надаються адвокатами, іншими судовими 

органами (стаття 591 «Органічного кодексу судів») [
1
]. 

Крім того, в ході конституційної реформи [
2
] у Чилі було встановлено 

на законодавчому рівні таке: 

- законом встановлюється випадки і яким саме чином фізичні 

особи, які стали жертвами злочинів, будуть мати право на безкоштовну 

юридичну консультацію і захист для здійснення кримінальних 

процесуальних дій; 

- кожна особа, яка обвинувачується у вчиненні злочину, має 

невід’ємне право на допомогу захисника, який надається державою, якщо 

така особа не обирає собі у встановлений законом строк. 

Основною формою реалізації цієї конституційної гарантії є 

процесуальний інститут «обов’язковості адвоката» [
3
] і діяльність таких 

органів, як Корпорація судової допомоги та Суспільний кримінальний 

захист. 

Стандарти механізму забезпечення права на справедливий суд у 

Філіппінах передбачені на конституційному рівні. Так, відповідно до 

Конституції Філіппін [221] стандарти справедливого судового розгляду 

передбачають:  

1) що жодна особа не може бути позбавлена життя, свободи або майна 

без належного процесуального права, а також жодна особа не може бути 

позбавлена рівного захисту законом; 

                                                           
1
 «El privilegio de pobreza» - привілей бідності - це допомога, встановлена чилійським законодавством для 

людей з обмеженими ресурсами, що дозволяє їм мати вільний доступ до судових служб, юридичну 

допомогу, що надається адвокатами та послуги, що надаються адвокатами, іншими судовими органами. (Art. 

591 del Código Orgánico de Tribunales. – Стаття 591 «Органічного кодексу судів») 
2
 Reforma Constitucional sancionada por la ley 20.516 (Закон № 20.516, яким санкціонована Конституційна 

реформа в Чилі) 
3
 Фінансується державою, з метою задоволення права громадян на судовий захист з максимальними 

гарантіями рівності та незалежності; поважаючи право на захист усіх підсудних перед законом. 
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2) вільний доступ до судів та квазісудових органів, а також належну 

правову допомогу, у якій нікому не може бути відмовлено внаслідок 

бідності; 

3) що будь-яка особа, яка підлягає розслідуванню за підозрою у 

вчиненні злочину, має право бути поінформованою про своє право мовчати 

та мати компетентного та незалежного адвоката, бажано на власний розсуд. 

Якщо особа не може дозволити собі послуги адвоката, держава повинна 

забезпечити такій особі належний правовий захист; 

4) заборону застосування тортур, сили, насильства, погроз, залякування 

чи будь-яких інших засобів, що обмежують свободу волі. Таємні місця 

утримання під вартою, відсутність зв’язку або інші подібні форми 

затримання заборонені; 

5) що жодна особа не може бути відповідальною за кримінальне 

правопорушення без належного забезпечення процесуальних прав; 

6) що усі особи мають право швидко розпоряджатися своїми справами 

в усіх судових, квазісудових чи адміністративних органах. 

Як слушно зазначає бразильський юрист та науковець М. Фігередо, 

право на справедливий суд не може існувати в ізоляції від інших прав, та 

включає в себе, перш за все, «право на порушення провадження в суді», 

тобто гарантія забезпечення реалізації права на доступ до суду є основою 

права на справедливий суд. По-друге, механізм реалізації права на 

справедливий суд презюмує обов’язкове існування механізму забезпечення 

засад змагальності судочинства та неупередженості суду [222].  

У Латинській Америці принцип належного судочинства корелює із 

правом на справедливий суд і є важливим процедурним інструментом 

належного забезпечення прав людини [223]. Отже, на думку законодавців та 

вчених Латинської Америки право на справедливий суд є не просто 

процедурною гарантією, а є найважливішим правовим інструментом, 

призначеним для захисту прав і свобод людини, здатним забезпечити дієвість 

законів будь-якої держави. 
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Модель організаційно-правових засад реалізації права на справедливий 

судовий розгляд в Іспанії у більшості випадків є аналогічною моделі 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий судовий 

розгляд в більшості інших іспаномовних держав, та включає в себе такі 

елементи: 

1. Свобода від тривалого утримання під вартою до суду. Згідно зі 

статтею 17.2 Конституції Іспанії досудове утримання під вартою не може 

бути більш тривалим, ніж час, строго необхідний для проведення 

розслідувань, необхідних для з’ясування оспорюваних фактів, з 

максимальним перебуванням підозрюваного під вартою протягом 72 годин. 

2. Свобода від покарання. Кожна людина має право на життя і фізичну 

й моральну недоторканність, не наражаючись тортурам, покаранню або 

терпіти нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження [223]. 

3. Право на habeas corpus. Конституція Іспанії визнає в статті 17.4 

право на habeas corpus. Конституційний суд вважає це інституційною 

гарантією. Habeas corpus – це швидкий, простий і обмежений конституційний 

процес, який забезпечує контроль за законністю затримання. Ця гарантія 

регулюється Законом Іспанії № 6/1984. Будучи споконвічним інститутом 

кримінального процесу англо-американської системи судочинства і 

найважливішою формою судового захисту прав особистості, процедура 

«habeas corpus» була органічно сприйнята правом Іспанії.  

Процедура «habeas corpus» широко застосовується майже у всіх 

країнах континентальної Європи. Вона отримала закріплення в Конституціях 

і законодавстві Німеччини, Італії, Австрії та багатьох інших країн. В Іспанії 

та Чилі еквівалентом інструменту судового захисту прав особистості є 

інститут захисту конституційних прав особи Recurso de Amparo. 

4. Право на швидкий судовий розгляд. Згідно зі статтею 24.2 

Конституції Іспанії судовий процес повинен бути відкритим і без 

невиправданої затримки. Концепція невиправданої затримки була 

встановлена в прецедентному праві. Конституційний суд розглядає сім 

критеріїв при прийнятті рішення про наявність невиправданої затримки: 
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(1) обставини процесу; (2) його складність; (3) порівняння його тривалості з 

тривалістю подібних процесів; (4) процесуальне відношення апелянта; 

(5) інтереси апелянта; (6) ставлення судді; і (7) матеріальні та людські 

ресурси, доступні судді. 

5. Право на неупередженого суддю. Це право є частиною права на 

судовий процес, який повинен включати в себе всі гарантії, встановлені в 

статті 24 Конституції Іспанії. 

6. Право на справедливий судовий розгляд і належну правову процедуру. 

Це право визнається в статті 24 Конституції Іспанії. Порушення цього права 

буде існувати тільки в обставинах, коли яке-небудь конкретне процесуальне 

положення або право було порушено або відхилено. 

7. Відповідна правова процедура, яка містить чотири різних права: 

(1) вільний доступ до правосуддя: це означає, що людині повинно бути 

дозволено звернутися до відповідного суду, щоб будь-яка вимога була 

розглянута судами та що вартість судового розгляду не може стати 

перешкодою для доступу до правосуддя; (2) право на отримання остаточного 

рішення, яким закінчується спір про право; (3) право на примусове 

виконання рішення суду або вироку; а також (4) право на оскарження 

рішення суду. 

8. Право на апеляцію. Конституція Іспанії передбачає право на належну 

правову процедуру в усіх судових інстанціях Іспанії. Конституційний суд 

(який несе відповідальність за тлумачення Конституції Іспанії) інтерпретував 

право на справедливий суд як таке, що передбачає право на оскарження 

рішення суду в усіх сферах права. Ступінь і доступність права на апеляцію у 

конкретній кримінальній справі будуть визначатися процесуальним 

законодавством відповідного суду і фактами й обставинами справи.  

Беззаперечно, правові системи іспаномовних країн не існують у 

«ідеальному вакуумі», а, навпаки, стикаються із певними процесуальними 

проблемами та складнощами. 

Так, основна проблема в Іспанії пов’язана з невиправданими 

затримками у здійсненні правосуддя в іспанських судах. Особливі проблеми 
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виникають в результаті змін в законодавстві і судових страйках. 

Правозахисні недержавні організації висловлюють побоювання, що надмірні 

затримки в кримінальному судочинстві негативно впливають на презумпцію 

невинуватості [224]. 

Досить непоодинокими випадками в Іспанії є порушення статті 6 КЗПЛ 

(тільки кримінальні справи). У період з квітня 2007 року по квітень 2014 року 

Іспанія була визнана винною в порушенні статті 6 КЗПЛ в 17 випадках. У 

п’ятнадцяти з них виявили порушення статті 6 (1) – право на справедливий і 

відкритий розгляд впродовж розумного строку незалежним і безстороннім 

судом. У двох випадках було встановлено порушення статті 6 (2) – право 

особи вважатися невинною доти, поки вона не буде визнана винною [224]. 

Однією із таких справ є справа «Almenara Álvarez & España» 

(«Альменара Альварес проти Іспанії») [226]. У 2011 році ЄСПЛ виніс 

рішення в справі «Альменара Альварес проти Іспанії» (Заява № 16096/08) за 

порушення статті 6.1 КЗПЛ (право на справедливий судовий розгляд і доступ 

до суду). Ця справа стосується засудження позивача за вироком, винесеним 

провінційним судом Барселони за відсутності публічних слухань. Компанія-

заявник уклала контракт з іншою компанією на будівництво ресторану під 

Барселоною. Після завершення роботи підрядна компанія пред’явила позов 

компанії позивача за несплату всієї вартості виконаних робіт, попросивши 

суддю тимчасово накласти арешт на землю. Компанія-заявник подала в суд 

на підрядну компанію за розтрату, провела судовий розгляд з публічними 

слуханнями, і суд виніс рішення на користь компанії-заявника. Будівельна 

(підрядна) компанія і прокуратура оскаржили це рішення до Апеляційного 

суду Барселони, який, не провівши публічних слухань, анулював рішення 

першої інстанції і засудив керівництво компанії-заявника до двох років 

позбавлення волі і штрафу за розкрадання грошових коштів. Заявник після 

вичерпання національних засобів захисту подав заяву до ЄСПЛ за порушення 

ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд і доступ до суду). ЄСПЛ 

розглянув заяву і прийшов до висновку про те, що ця стаття порушена, 

оскільки провінційний суд Барселони не дотримувався вимоги справедливого 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


127 

 

судового розгляду, гарантованого статтею 6 ЄКПЛ, не давши заявнику 

можливості бути заслуханою особисто і здійснювати належний захист на 

публічних слуханнях [227]. 

Також варто проаналізувати справу «Gómez Olmeda & Spain» («Гомес 

Олмед проти Іспанії», Заява № 61112/12 подана в 2012 році, Рішення 

прийнято в 2016 році) [228]. 

В цьому випадку позивач був визнаний винним в серйозній непокорі 

державним службовцям протягом шести місяців у в’язниці кримінальним 

судом, і його вирок був посилений у другій інстанції без відповідного 

слухання у провінційному суді. Слухання у суді було замінено відтворенням 

відеозапису заяв позивача, проведеного в кримінальному суді. Тому 

підсудний звернувся до Конституційного суду, щоб він розглянув питання 

порушення його права на ефективний судовий захист, але його позов в 

результаті був відхилений іспанським судом. Його позов було відхилено 

Конституційним судом, не дивлячись на велику кількість прецедентів: 

«Базоєв Гонсалес проти Іспанії» (Заява № 30643/04 від 16 грудня 2008 року); 

«Колл проти Іспанії» (Заява № 37496/004 від 10 березня 2009 року); «Маркос 

Барріос проти Іспанії» (Заява № 17122/07 від 21 вересня 2010 року); «Гарсія 

Ернандес проти Іспанії» (Заява № 15256/07 від 16 листопада 2010 року); 

«Альменару Альварес проти Іспанії» (Заява № 16096/08 від 25 жовтня 2011 

року); і «Вальбуена Редондо проти Іспанії» (Заява № 21460/08 від 13 грудня 

2011 року).   

У цій справі ЄСПЛ зазначив, що публічні слухання є необхідними, 

коли апеляційна юрисдикція робить нову оцінку старих фактів, що 

розглядаються в якості доказів, і переглядає їх, тим самим ставлячи їх поза 

юридичних міркувань. У таких випадках Суд вважає, що публічне слухання 

необхідно до винесення рішення про винуватість. В даному судовому 

процесі, розглянувши справу, Кримінальний апеляційний суд, ґрунтуючись 

на старих свідченнях, щодо яких обвинувачений був виправданий судом 

першої інстанції по всіх злочинах, які йому були поставлені, за винятком 

злочину, пов’язаного з серйозною непокорою владі. Провінційний суд же без 
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попереднього повідомлення засудженого змінив і продовжив термін 

покарання. 

Однозначно, відтворення відеозапису усного розгляду в провінційному 

суд не компенсує відсутність публічних слухань обвинуваченому і порушує 

його право на справедливий суд. ЄСПЛ, безумовно, задовольнив скаргу 

заявника і прийняв рішення про порушення Іспанією ст. 6 КЗПЛ та присудив 

Іспанію до виплати компенсації заявнику. 

У зв’язку із резонансом подібних справ про розгляд питання про 

порушення Іспанією права на справедливий суд з метою належного 

забезпечення права на справедливий суд законодавець Іспанії вніс зміни в 

редакцію статті 792.2 Закону про кримінальне судочинство (Законом 43/2015 

від 5 жовтня 2015 року), який встановлює, що «рішенням апеляційного суду 

забороняється засуджувати обвинуваченого, який був виправданий в першій 

інстанції, також забороняється посилювати вирок при оцінці старих доказів у 

випадках, встановлених ст. 790.2 Закону «Про кримінальне судочинство». 

Однак, на нашу думку, це положення є надмірним кроком, так як заборона 

апеляційному суду засуджувати обвинувачених не є найкращим варіантом 

вирішення проблеми забезпечення права на справедливий суд. 

Як свідчить практика звернень громадян зі скаргами до Європейського 

суду, поняття «справедливий суд» може тлумачитись досить неоднозначно. 

Як правило, особи, які не досягли у судовому провадженні бажаного 

результату, не завжди можуть уточнити, у чому конкретно полягала неповага 

з боку національних судів до їх права на справедливий суд. У багатьох 

випадках скарга на несправедливий судовий розгляд полягає у запереченні 

результату судового розгляду справи та тверджень щодо помилок стосовно 

фактів та права [229]. 

У зв’язку з цим слід нагадати позицію ЄСПЛ, який зазначив, що згідно 

зі ст. 19 КЗПЛ, його функції полягають у забезпеченні Високими 

Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за КЗПЛ та Протоколами до неї. 

Зокрема, питання помилок щодо фактів та права, які начебто були припущені 

національним судом, не належить до компетенції Суду доти, доки такі 
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помилки не порушують прав та свобод, що захищаються КЗПЛ (Справа 

«Garcia Ruiz & Spain» [230]). Більше того, тоді як ст. 6 ККЗПЛонвенції 

гарантує право на справедливий суд, вона не встановлює ніяких правил 

стосовно допустимості доказів чи способу їх оцінки. Це питання 

регулюється, головним чином, національними законодавством та судами. 

Суд нагадує, що, хоча п. 1 ст. 6 КЗПЛ зобов’язує суди аргументувати 

прийняті ними рішення, це не можна розуміти як вимогу надавати вичерпну 

відповідь на кожне питання, підняте стороною під час судового розгляду 

справи. 

Стосовно судової системи Іспанії варто зазначити, що управління 

судовою системою Іспанії покладено на Генеральну раду судової влади на 

чолі з головою Верховного суду, що включає ще 20 членів. Члени Ради 

призначаються Королем на п’ять років; по 10 членів пропонуються 

Конгресом депутатів і Сенатом. Кожна палата парламенту обирає по 6 суддів 

серед суддів і магістратів усіх категорій, а по чотири – серед прокурорів та 

інших юристів, що працюють за юридичною спеціальністю більше 15 років. 

До обов’язків Генеральної ради входить призначення, переміщення за 

посадою суддів і магістратів, регулювання їх адміністративного статусу й 

дисциплінарних відносин. Рада також пропонує Королю для призначення 

кандидатуру голови Верховного суду Іспанії. Судові округи розподіляються 

відповідно до політико-адміністративного поділу території; кожен округ 

включає один або кілька муніципалітетів, що входять в одну провінцію [231, 

с. 22]. 

На вершині судової ієрархії знаходиться Верховний суд Іспанії, що 

володіє всією повнотою судової влади, за винятком тієї, що віднесена до 

відання Конституційного суду. Суд складається із п’яти палат (salas), що 

розглядають відповідно цивільні, кримінальні, адміністративні, соціальні та 

трудові відносини, а також справи про військові злочини. Справи у 

Верховному суді розглядаються від семи (військова) до дванадцяти 

(цивільно-правова) суддів [232, с. 22].  
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Судом нижчого рівня є Національний високий суд (Audiencia nacional), 

що складається з шести палат. Його кримінальна палата розглядає у першій 

інстанції справи вищих посадових осіб держави. Високі суди автономних 

співтовариств (Tribunles superiores; de lsa Comunidades; autonomas) мають 

компетенцію у цивільно-правових, кримінальних, адміністративно-правових 

та соціальних справах. Також існують провінційні суди (Audiencies 

provinciales), які створюються в кожній з 50 провінцій і розглядають цивільні 

й кримінальні справи. Ще нижчою ланкою є суди першої інстанції (Juzgados 

de Prirnera у instruccion), муніципальні суди (Juzgados municipales) і мирові 

суди (Juzgados de paz) [232, с. 23]. 

У кожній провінції діють: адміністративний суд (Juzgado de lo concioso 

adrmistrativo), суд з контролю за місцями позбавлення волі (Juzgado de 

vigilancia penitinciafia) і суд у справах неповнолітніх (Juzgado de minores). 

Прокуратуру Іспанії очолює генеральний прокурор, який призначається 

Королем за пропозицією уряду після отримання консультації Генеральної 

ради судової влади. До завдань прокуратури входить нагляд за дотриманням 

законності, за дотриманням прав і свобод громадян та охоронюваних законом 

суспільних інтересів. Прокуратура здійснює свої функції через свої органи на 

основі засад єдності своїх дій, ієрархії, підпорядкування закону і незалежно 

від впливу політичних партій. У кримінальних справах прокуратура 

підтримує обвинувачення і цивільні позови. Прокуратура діє при 

Верховному суді Іспанії, при Конституційному суді й високих судах. 

У своїй діяльності судді і магістрати Іспанії керуються такими 

засадами як незалежність від інших органів влади, незмінюваність, 

відповідальність і підпорядкування тільки закону. Ці засади реалізовані в 

органічному Законі про судову владу від 1 липня 1985 року в якому 

встановлені судові округи, компетенція відповідних судових органів і 

прокуратури, статус суддів і адвокатів, що, безсумнівно, є підґрунтям для 

належної реалізації права кожного на справедливий суд. 

Така інституціональна складова права на справедливий суд, як «суд, 

встановлений законом» є широким за своїм змістом поняттям. Класична 
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інтерпретація суті конструкції «суд, встановлений законом» викладена 

Європейським судом у багатьох рішеннях. Так, у справі «Хуліо Воу Жиберт 

та Ель Хогар і ля Мода проти Іспанії» [233] ЄСПЛ повторює, що у деяких 

випадках він визнавав, що найвищий судовий орган, уповноважений 

тлумачити закон, міг ухвалювати рішення, яке не було чітко визначено 

законом. Таке застосування закону, однак, мало винятковий характер, і 

зазначений суд надав чіткі й вірогідні підстави для такого виняткового 

відступу від застосування своїх визначених повноважень. 

ЄСПЛ наголошує, що право на справедливий суд, зокрема, такі його 

елементи як доступ до суду та право на суд, встановлений законом 

вимагають доступу до судової установи, здатної приймати обов’язкові 

рішення, а не лише висновки рекомендаційного характеру [234, с. 33]. 

Зазначена правова позиція дає можливість виділити дві умови 

відповідності критерію «суд, встановлений законом»: організаційну 

(організація судової системи повинна регулюватися законами у їх 

буквальному значенні) та юрисдикційну (суд повинен діяти у спосіб та 

відповідно до повноважень, передбачених законом, у межах своєї 

компетенції). Деякі науковці слушно зауважують, що вимога законності суду 

(суд, створений на підставі закону) поширюється не тільки на правову основу 

існування самого суду, а також і на склад суду у кожній справі [235, 236]. 

Засада змагальності та її належне дотримання судами при розгляді усіх 

без винятку справ також є однією із основ права на справедливий суд, на 

чому неодноразово наголошував ЄСПЛ.  

Наприклад, у рішенні, ухваленому в Страсбурзі 21 січня 1999 року у 

справі «Гарсія Руїз проти Іспанії», Європейський суд з прав людини 

одностайно постановив, що порушення п. 1 ст. 6 КЗПЛ (право на 

справедливий судовий розгляд) допущено не було. Так, посилаючись, 

зокрема, на статтю 24 Конституції Іспанії, заявник подав скаргу de amparo до 

Конституційного суду, стверджуючи, що рішення суду Audencia Provincial не 

дає жодної відповіді на його аргументи. У своїй скарзі заявник наголошував, 

що в розгляді справи стосовно виконання судового рішення суддею № 19 
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Мадридського суду першої інстанції він насправді виступав не як адвокат, а 

виключно як представник свого клієнта М., надаючи послуги, поради та 

допомогу щодо процедури, а не щодо спору між сторонами. 11 липня 1995 

року скаргу було відхилено [237]. 

Оскільки скаргу заявника можна пов’язати з оцінкою доказів і 

результатом розгляду справи  в національних судах, ЄСПЛ ще раз наголосив 

на тому, що в його функції не входить розгляд помилок у фактах або в 

законодавстві, начебто допущених національним судом, якщо і оскільки при 

цьому не було порушено прав і свобод, гарантованих КЗПЛ . Крім того, хоча 

стаття 6 КЗПЛ і гарантує право на справедливий судовий розгляд, вона все-

таки не встановлює жодних правил щодо прийнятності доказів або порядку 

їх оцінки. Тому встановлення таких правил взагалі є предметом, що 

регулюється національним законом і національними судами.  

Суд зауважив, що заявник отримав можливість пройти зі своїм позовом 

через змагальний судовий процес. На різних етапах провадження він мав 

змогу висувати свої аргументи, які, на його думку, були доречними в його 

справі. Фактичні та юридичні підстави, на яких ґрунтувалося рішення суду 

першої інстанції про відхилення його позову, були детально викладені. У 

своєму рішенні апеляційний суд Audencia Provincial підтвердив правильність 

оцінки фактів та юридичну підставу, використану судом першої інстанції при 

ухваленні його рішення, оскільки вони не суперечили власним висновкам 

апеляційного суду. Тому твердження заявника про нестачу підстав для 

зазначеного рішення є необґрунтованим, хоча в цій справі, можливо, бажано 

мати більш ґрунтовну оцінку фактів.  

У підсумку, ЄСПЛ наголосив на важливості дотримання засади 

змагальності як складової права на справедливий суд і постановив, що в 

контексті п. 1 ст. 6 КЗПЛ провадження у  цій справі загалом було 

справедливим і цього положення КЗПЛ порушено не було.  

Зважаючи на невирішену проблему встановлення національних 

механізмів імплементації міжнародно-правових норм та проблему належної 

реалізації права на справедливий суд, українському законодавцю варто було 
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б звернутися до практики запровадження організаційно-правових засад 

гарантування права на справедливий суд іншими державами. До того ж 

ефективне впровадження правової позиції ЄСПЛ щодо сутності і механізмів 

реалізації гарантованих Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, може бути досягнуто тільки за умови їх врахування 

у процесі нормотворчості, правозастосування та правотлумачення [238, с. 

25]. 

Важливим питанням при розгляді засад справедливого розгляду 

справи, як уже неодноразово зазначалось, є діяльність суду присяжних. В 

Україні організаційні та процесуальні аспекти суду присяжних розглянуто в 

роботах Ю. Грошевого, І. Гловюк, А. Войнарович, Л. Лобойка, 

С. Іваницького, О. Кучинської, В. Маляренка, М. Оніщука, О. Прокопенка 

В. Тертишника, С. Штогуна, О. Яновської та інших. 

Переважна більшість національних учених безапеляційно наголошують 

на тому, що функціонування інституту присяжних є гарантією права на 

справедливий суд, проявом народного контролю за процесом правосуддя. 

Беззаперечно, право на суд присяжних має значення гарантії забезпечення 

фундаментального права кожного на справедливий суд, що закріплено ст. 6 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.  

Отже, з одного боку, обґрунтуванням існування інституту присяжних є 

те, що їх присутність і участь у судовому розгляді передбачає перевірку 

судової гілки державної влади. Однак згідно зі статтею 6 КЗПЛ про захист 

прав людини та основоположних свобод право на справедливий суд має на 

увазі те, що обвинувачений і громадськість повинні бути в змозі зрозуміти 

вирок.  

Варто наголосити, що рішення, прийняті присяжними, є проблемним 

питанням, адже присяжні не є в чистому вигляді представниками судової 

влади і не надають обґрунтування і мотивування своїх рішень у справі. Так, у 

справі «Taxquet v. Belgium» [239] було виявлено порушення ст. 6 (1). Суд у 

цій справі мав на увазі право на мотивований вердикт, незалежно від того, чи 

був вердикт винесений суддею або журі присяжних. 
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До держав-членів ЄС, які не мають системи присяжних або будь-якої 

іншої форми судового розгляду у кримінальних справах або скасували її, 

відносяться: Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди та Румунія. У цих 

країнах кримінальні суди складаються виключно із суддів. 

Державами-членами ЄС із континентальною моделлю діяльності 

присяжних, іманентною ознакою якої є змішана колегія професійних і 

непрофесійних суддів, є Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Данія, 

Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Норвегія 

(в більшості випадків), Польща, Португалія, Сербія, Словаччина, Словенія і 

Швеція. 

В межах ЄС традиційна система присяжних існує в Австрії, Бельгії, 

Ірландії, Мальті, Норвегії (тільки в серйозних випадках оскарження), Іспанії і 

Великобританії (Англія, Уельс, Шотландія і Північна Ірландія). 

Конституція України (ст. 5, п. 4 ст. 124, ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 129) 

створила правові підстави для запровадження в Україні суду присяжних. Тим 

самим було визначено вектор перспективного розвитку судоустрійного та 

процесуального законодавства, а саме – в напрямі впровадження моделі суду 

присяжних із поділом компетенції між професійними суддями і присяжними, 

оскільки за своєю правовою природою лише така форма участі народу в 

здійсненні правосуддя може характеризуватися як суд присяжних [240, с. 17]. 

Зважаючи на це, змішана модель суду присяжних, яка передбачена 

чинним законодавством України, має розглядатися як така, що в перспективі 

потребує трансформації. 

З розширенням практики ЄСПЛ очевидно, що участь присяжних, 

інститут діяльності яких запроваджено в тому числі і в Іспанії, є проблемним 

питанням, оскільки використання моделі присяжних не може забезпечити всі 

гарантії, встановлені в статті 6 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, зокрема, права на справедливий суд. Хоча у цьому 

випадку окремі елементи іспанської комбінованої моделі присяжних є досить 

корисними та позитивними для досвіду діяльності української моделі 

присяжних: це – відкрита судова процедура складання списків кандидатів у 
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присяжні; вимога кваліфікованої більшості голосів при несприятливих для 

підсудного відповідях на питання у вердикті; наділення присяжних правом 

виносити рішення про умовне звільнення; видача форми вердикту кожному 

присяжному і т. д.), які цілком можуть бути імплементовані в українське 

провадження в суді присяжних. 

 

Висновки до розділу 2 

 1. Доведено, що в англо-американській правовій сім’ї, незважаючи на 

гнучкість у процесуальних та матеріально-правових питаннях судової 

системи та значні дискреційні повноваження судів, досить часто право особи 

на справедливий суд виявляється незахищеним. Серед забезпечувальних 

гарантій права на справедливий суд слід виокремити: 1) організацію та 

структуру судової системи; 2) порядок ведення судових проваджень; 

3) право, згідно з яким вирішується спір. Очевидно, у англо-американській 

правовій сім’ї, незважаючи на певну гнучкість у процесуальних та 

матеріально-правових питаннях судової системи та значні дискреційні 

повноваження судів, досить часто право особи на справедливий суд 

виявляється порушеним. Однак такий досвід може бути корисним для держав 

романо-германської правової сім’ї, адже відповідні проблеми права на 

справедливий суд можна вирішити шляхом внесення змін до чинного 

законодавства.  

2. На основі аналізу законодавства Франції щодо реалізації права на 

справедливий суд уявляється можливим зазначити, що: 1) судова система 

Франції та організаційно-правові засади її діяльності відповідають основним 

засадам дотримання права на справедливий суд; 2) у кримінальному 

судочинстві Франції успішно функціонує інститут суду присяжних, які 

приймають рішення по справі разом з професійним суддею (суддями); 

3) касаційний суд Франції вирішують ключові неузгодження у 

загальнодержавній судовій практиці, а розгляд скарг касаційною інстанцією 

суттєво обмежується; 4) важливу роль у судовому процесі відіграють 
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адвокати та прокурори, які є професійними представниками сторін. 

Позитивним та корисним у законодавстві Франції для запозичення 

українському законодавцю, на наш погляд, є деталізоване нормативне 

визначення засад діяльності суддів, умов визнання їх упередженості, правил 

визначення складу суду, відводу та самовідводу.  

Варто звернути увагу на практичну спрямованість реформ судочинства 

Німеччини, яка полягає в тому, щоб практично запровадити дію основних 

стандартів належного судочинства, а не лише задекларувати ці принципи на 

рівні законодавства. Тому у цьому контексті реалізація права на 

справедливий суд у ФРН є не лише задекларованою у законодавстві та 

загальних принципах, але й реалізується на практиці за допомогою 

організаційно-правових механізмів забезпечення у вигляді інституту 

конституційної скарги. 

Враховуючи позитивний та негативний досвід забезпечення права на 

справедливий суд у державах романо-германської правової сім’ї, на нашу 

думку, доцільно розглядати можливість використання європейської моделі 

суду присяжних у найбільш важливих кримінальних справах, яка може стати 

концептуальним предметом для обговорення в наукових та фахових колах. 

Такий підхід до врегулювання інституту присяжних дозволить уникнути 

значної кількості політично вмотивованих рішень судів у нашій державі, 

щодо яких згодом було встановлено факти порушень прав на справедливий 

суд. У контексті створення Вищого антикорупційного суду України, 

доцільно було б, у першу чергу, запровадити інститут присяжних за 

європейською моделлю саме у цій судовій установі. Це, безумовно, 

підвищило б рівень довіри до цієї інституції, яка повинна стати одним з 

ключових етапів судової реформи України, спрямованої на відновлення 

довіри до судової та антикорупційної системи держави.  

3. З огляду на те, що Канада, окрім провінції Квебек щодо цивільного 

судочинства, є класичним представником англо-американської правової 

сім’ї, можливість запозичення досвіду правового регулювання права на 

справедливий суд та відповідних напрацьованих підходів прецедентної 
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практики з цього приводу у законодавство України є досить обмеженим. Тим 

не менше, варто враховувати позитивний досвід Канади у контексті правової 

організації адміністрування судового апарату та його спрямованість на 

забезпечення комфортної взаємодії сторін та канцелярії суду. 

Важливим питанням є забезпечення транспарентності (відкритості й 

публічності) в організації судової влади держави. Засобом досягнення 

транспарентності судової влади в Канаді є забезпечення прозорості судових 

процедур – публічне ведення протоколів судових засідань і доступність 

судових рішень. Для досягнення цієї мети у Канаді створена система 

електронного правосуддя, що містить такі елементи, як: - звернення до суду в 

електронній формі; - цифровий запис ходу судового розгляду;                           

- відеоконференції з учасниками процесу; - безпечна електронна пошта;          

- календар судових засідань; - реєстри справ та інформаційні бази даних і т.д.  

 Подібні стандарти в якості нововведень також запроваджені і у 

законодавство, що регулює здійснення судочинства в Україні. Однак 

реформа із забезпечення належного рівня доступу до правосуддя має 

фрагментарний характер, що нівелює значення самої реформи дію механізму 

забезпечення права на справеливий суд, адже електронная система 

правосуддя повинна запроваджуватися комплексно та систематично для 

досягнення мети належної реалізації права на доступ до суду.  

Також варто звернути увагу на основні принципи організаційних засад 

судочинства Канади. Система судового адміністрування Канади взагалі та 

робота судового адміністратора в судах першої інстанції, зокрема, мають три 

характерні риси, які заслуговують особливої уваги: 1) концепція партнерства 

на рівні керівництва; 2) першочергова пріоритетність мети надання послуг; 

3) системний підхід до організації управління проходженням справ, 

спрямований на забезпечення ефективного та справедливого розгляду справ. 

Такий підхід робить доступ до суду учасників справи та їх професійних 

представників-адвокатів максимально зручним, дозволяючи зосередити час, 

увагу та ресурси на ефективному захисті прав, свобод та законних інтересів 

людини у судах Канади. 
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4. З розширенням практики ЄСПЛ очевидно, що участь присяжних, 

інститут діяльності яких запроваджено в тому числі і в Іспанії, є проблемним 

питанням, оскільки використання моделі присяжних не може забезпечити всі 

гарантії, встановлені в статті 6 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, зокрема, права на справедливий суд. Хоча у цьому 

випадку окремі елементи іспанської комбінованої моделі присяжних є досить 

корисними та позитивними для досвіду діяльності української моделі 

присяжних: це – відкрита судова процедура складання списків кандидатів у 

присяжні; вимога кваліфікованої більшості голосів при несприятливих для 

підсудного відповідях на питання у вердикті; наділення присяжних правом 

виносити рішення про умовне звільнення; видача форми вердикту кожному 

присяжному і т. д.), які цілком можуть бути імплементовані в українське 

провадження в суді присяжних. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА 

СПРАВЕДЛИВИЙ СУД В УКРАЇНІ 

 

3.1. Стан нормативно-правового забезпечення організаційно-

правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні 

 

З моменту проголошення Україною незалежності нормативно-правове 

забезпечення організаційно-правових засад реалізації основоположних прав 

та свобод людини стало одним із пріоритетних завдань, над вирішенням 

якого Україна працює і до сьогодні. Право на справедливий суд належить до 

цих основоположних прав людини, а його забезпечення визначено одним із 

засадничих принципів в Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. 

Забезпечення організаційно-правових засад реалізації права на 

справедливий суд в Україні є необхідною складовою процесу становлення 

демократичної правової держави та побудови громадянського суспільства, а 

тому право на справедливий суд потребує ефективного механізму 

забезпечення й реалізації.  

Для того, щоб успішна міжнародна практика реалізації 

основоположних прав людини, куди входить і право на справедливий суд, 

застосовувалась на належному рівні в нашій державі, необхідно забезпечити 

її нормами національного права. У зв’язку з цим міжнародні нормативно-

правові акти є предметом активного дослідження, а також повинні 

імплементуватися в національну правову систему.  

Сучасна судова система України, як і нормативно-правове 

забезпечення правосуддя, перебуває в процесі суттєвого реформування. За 

останні роки було запроваджено чимало кардинальних змін в системі 

судоустрою України та його нормативно-правовому регулюванні. Такі зміни 

здебільшого обумовлені процесом інтеграції України до європейської 

міжнародної спільноти. Тому аналіз стану нормативно-правового 
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забезпечення реалізації основоположних прав людини, зокрема, і права на 

справедливий суд, набуває особливої актуальності.  

Питання реалізації права на справедливий суд в Україні є предметом 

багатьох наукових досліджень. Так, проблематику реалізації права на 

справедливий суд в Україні досліджували такі науковці: О.Б. Абросимова, 

О.А. Банчук, М.С. Бондар, В.Д. Бринцев, Л.О. Воскобітова, 

В.В. Городовенко, Ю.М. Грошевий, К.Ф. Гуценко, М.Л. Ентін, 

О.М. Калужна, М.І. Клеандров, Р.О. Куйбіда, В.М. Лебєдєв, В.Т. Маляренко, 

І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич, О.М. Овчаренко, Д.М. Притика, 

І.А. Приходько, П.М. Рабінович, В.О. Ржевський, М.П. Селіванов, 

Н.В. Сібільова, О.М. Толочко, М.С. Шакарян, П.І. Шевчук, О.Г. Шило, 

В.І. Шишкін, С.Г. Штогун, В.В. Яркова та інші. Однак комплексного 

наукового дослідження стану нормативно-правового забезпечення 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні 

не було проведено, що обумовлює необхідність ґрунтовного вивчення цього 

питання.  

Метою цього дослідження є визначення сучасного стану нормативно-

правового забезпечення організаційно-правових засад реалізації права на 

справедливий суд в Україні. Досягнення поставленої мети можливе шляхом 

ґрунтовного аналізу чинного законодавства та судової практики відносно 

питання забезпечення реалізації права на справедливий суд в Україні.  

Cудова реформа, яка активно впроваджується в системі судоустрою та 

судочинства, є елементом становлення правової держави, а основними 

завданнями реформування судоустрою є: посилення гарантій незалежності 

суддів, підвищення відповідальності суддів та прозорості їх діяльності [241, 

c.112]. Судова реформа має забезпечити функціонування судової влади, що 

відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, 

а також європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини. 

Метою реформ судової системи є практична реалізація принципу 

верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий 

розгляд незалежним і безстороннім судом. 
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Безумовно, визначені завдання є одночасно функціональним 

механізмом забезпечення реалізації права на справедливий суд, а 

забезпечення виконання поставлених завдань потребує відповідного 

реформування нормативно-правової бази. 

Чинна нормативно-правова база України містить велику кількість 

нормативно-правових актів, спрямованих на пряме чи опосередковане 

врегулювання питання реалізації права на справедливий суд. Поряд з тим, 

окремі елементи права на справедливий суд визначаються та роз’яснюються 

різними судовими інстанціями, в тому числі Європейським судом з прав 

людини у справах проти України.  

З метою підвищення національних стандартів судоустрою і 

судочинства та забезпечення права на справедливий суд Верховна Рада 

України прийняла Закон України «Про забезпечення права на справедливий 

суд» від 12 лютого 2015 року [242]. Цей закон покликаний забезпечити 

законне та справедливе рішення суду, відповідність суддів займаній посаді, 

спростити доступ до правосуддя. Вважаємо, що Закон України «Про 

забезпечення права на справедливий суд» є основою нормативно-правового 

забезпечення організаційно-правових засад реалізації права на справедливий 

суд в Україні. Даним законом було враховано рекомендації органів Ради 

Європи у судовій сфері, проте, деякі рекомендації було враховано тільки 

частково. Так, наприклад, Законом України «Про забезпечення права на 

справедливий суд» проігноровано рекомендації щодо зменшення 

політичного впливу Президента та Парламенту на судову систему.  

Після внесення змін в ряд нормативно-правових актів, цим законом 

було забезпечено можливість створити Вищу раду правосуддя, запроваджено 

конкурсний порядок добору на суддівські посади, в тому числі до судів 

вищого рівня, систему регулярної оцінки суддів, зокрема, із залученням 

громадськості, підвищено відкритість та прозорість суддівської діяльності, 

дозволивши кожному проводити фіксацію судових засідань без спеціального 

дозволу суду, посилено заходи дисциплінарної відповідальності суддів, 

шляхом визначення шести дисциплінарних стягнень (попередження, догана, 
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сувора догана, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, 

переведення до суду нижчого рівня та розгляд питання щодо звільнення 

судді з посади з підстав 1) вчинення істотного дисциплінарного проступку, 

грубого чи систематичного нехтування обов’язками, є несумісним зі 

статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; 2) 

порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження 

майна).  

Також цим законом було передбачено необхідність проходження 

первинного і вторинного кваліфікаційного оцінювання для усіх діючих 

суддів, так звану переатестацію. Всі ці норми є відображенням інструментів 

нормативно-правового забезпечення реалізації права на справедливий суд.  

Ще однією важливою складовою системи нормативно-правового 

забезпечення організаційно-правових засад реалізації права на справедливий 

суд в Україні є Стратегія розвитку судової влади України на 2015-2020 роки, 

затверджена 14 грудня 2014 року Радою суддів України, яку було розроблено 

за підтримки Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері 

юстиції в Україні». Cтратегія відображає прагнення українського судівництва 

та суспільства до реформ, підвищення якості послуг судової системи, 

забезпечення права громадянина на справедливий суд, дотримання 

європейських стандартів та наближення до найкращих практик відправлення 

правосуддя [243].  

Рада суддів України в цій Стратегії визначила чотири основних 

напрямки розвитку судової влади: незалежність та прозорість судової 

системи; підвищення професійного рівня; підзвітність, що включає 

дотримання засад доброчесності у здійсненні правосуддя та довіру 

громадськості; електронне правосуддя, яке покликане забезпечити 

використання інноваційних технологій в поліпшенні судового процесу та 

спростити доступ до правосуддя. Ці напрямки розвитку судової влади 

визначають базові засади реалізації права на справедливий суд, адже 

неможливо забезпечити належну реалізацію права на справедливий суд без 

незалежних, доброчесних та неупереджених суддів, вільного доступу до 
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правосуддя. Стратегія є підґрунтям нормативно-правового регулювання засад 

права на справедливий суд, оскільки встановлює визначальні принципи та 

напрямки такого регулювання, є перспективно визначеним планом на 

майбутнє в даній сфері. Однак, вважаємо за необхідне наголосити, що 

засадничі норми не можуть мати ефективного впливу без створення 

відповідних реальних нормативно-правових регуляторів. 

20 травня 2015 року Указом Президента України було ухвалено 

Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки [244]. Цим правовим актом визначено основні 

напрямки реформування судової влади в Україні як на рівні конституційних 

змін, так і шляхом впровадження першочергових невідкладних заходів, 

покликаних забезпечити необхідні позитивні зрушення у функціонуванні 

відповідних правових інститутів. З-поміж іншого, метою стратегії визначено 

забезпечити функціонування судової влади, що відповідає суспільним 

очікуванням щодо незалежного та справедливого суду.  

Ще одним важливим етапом реформи українського судочинства, 

спрямованої на забезпечення реалізації права на справедливий суд, стало 

прийняття Верховною радою України Закону України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року, основна 

частина норм якого набрала чинності 15 грудня 2017 року (в день початку 

роботи нового Верховного Суду) [245]. Метою цього закону є нормативне 

врегулювання процесуальних механізмів, які мають забезпечити ефективний, 

справедливий, неупереджений та своєчасний захист прав і свобод особи в 

суді. Цим законом затверджено нові процесуальні кодекси господарського, 

цивільного та адміністративного судочинства, а також внесено зміни в інші 

законодавчі акти в сфері судочинства.  

Необхідно відзначити, що процесуальне право держави є чи не 

найважливішим регулятором організаційно-правових засад реалізації права 

на справедливий суд, оскільки детально визначає засади і механізм реалізації 
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права на справедливий суд в кожній галузі судочинства, враховуючи її 

особливості. Характерним недоліком процесуальних законів у різних 

правових галузях України є часткове дублювання загальних норм. Вважаємо, 

що недоцільно копіювати у всіх процесуальних кодексах положення, які є 

загальними, основоположними для всіх сфер судового процесу. 

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

визначає в праві на справедливий суд такі елементи: справедливий і 

публічний розгляд справи, можливість обмеження публічності розгляду 

справи в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в 

демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх 

або захист приватного життя сторін, або – в тій мірі, що визнана судом 

суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може 

зашкодити інтересам правосуддя, розумний строк розгляду справи, 

незалежність та безсторонність суду встановленого законом, презумпція 

невинуватості в кримінальному процесі та визначення мінімуму прав 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (бути негайно і 

детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і 

причини обвинувачення, висунутого проти нього; мати час і можливості, 

необхідні для підготовки свого захисту; захищати себе особисто чи 

використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний 

розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги 

захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають 

інтереси правосуддя; допитувати свідків обвинувачення або вимагати щоб їх 

допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих 

умовах, що й свідків обвинувачення; якщо він не розуміє мови, яка 

використовується в суді або не розмовляє нею, – одержувати безоплатну 

допомогу перекладача) [246]. Саме тому, стан нормативно-правового 

забезпечення організаційно-правових засад реалізації даного права в Україні 

вважаємо за доцільне досліджувати крізь призму елементів права на 

справедливий суд. 
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Гарантією реалізації права на справедливий суд в Україні 

першочергово виступає основний закон нашої держави – Конституція 

України. Так, стаття 55 Конституції України визначає, що права і свободи 

людини і громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а також 

право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду 

України з підстав, встановлених Конституцією, та у порядку, визначеному 

законом, а після використання всіх національних засобів юридичного захисту 

кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна [247]. На думку 

В.В. Городовенка, доступ до правосуддя й виконання судових рішень є 

одним із критеріїв справедливості напрацьованих багаторічною практикою 

Європейського суду з прав людини [248]. Погоджуємось з думкою автора та 

вважаємо, що право на справедливий суд включає право на доступ до суду. 

Оскільки Конституція є основоположним базовим нормативно-правовим 

актом та повинна містити основні норми, то цілком логічно, що її норми 

гарантують тільки право на звернення до суду кожному для захисту своїх 

прав, а всі похідні від цього права, їх тлумачення та розширення 

забезпечуються іншими нормативно-правовими актами прийнятими на 

основі та у відповідності до Конституції України.  

Офіційне роз’яснення статті 55 Конституції України було надано 

Конституційним Судом України в рішенні № 9-зп від 25 грудня 1997 року у 

справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, 

Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення 

статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста 

Жовті Води). Відповідно до роз’яснення частину першу статті 55 Конституції 

України треба розуміти так, що кожному гарантується захист прав і свобод у 

судовому порядку, а також суд не може відмовити у правосудді, якщо 

громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх 
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права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються 

перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод 

[249]. Частину другу статті 55 Конституції України, відповідно до офіційного 

роз’яснення Конституційного Суду України необхідно розуміти так, що 

кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства має 

гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, 

дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб, якщо громадянин України, 

іноземець, особа без громадянства вважають, що їх рішення, дія чи 

бездіяльність порушують або ущемляють права і свободи громадянина 

України, іноземця, особи без громадянства чи перешкоджають їх здійсненню, 

а тому потребують правового захисту в суді. Такі скарги підлягають 

безпосередньому розгляду в судах, незалежно від того, що прийнятим раніше 

законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду (оскарження до 

органу, посадової особи вищого рівня по відношенню до того органу і 

посадової особи, що прийняли рішення, вчинили дії або допустили 

бездіяльність). Подання скарги до органу, посадової особи вищого рівня не 

перешкоджає оскарженню цих рішень, дій чи бездіяльності до суду [249]. 

Тобто, відповідно до роз’яснення Конституційного Суду, право звернутися 

до суду гарантується кожній особі не залежно від її громадянства і не може 

обмежуватись. Отже, доступ до суду, як організаційно-правова засада 

реалізації права на справедливий суд в Україні, закріплено Конституцією 

України та офіційно роз’яснено в рішеннях Конституційного Суду України.  

Крім Конституції України, право на вільний доступ до суду, залежно 

від того, до юрисдикції якого суду віднесена справа, гарантується і 

процесуальними кодексами. Так, стаття 4 Господарського процесуального 

кодексу України визначає, що право на звернення до господарського суду в 

установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути 

позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до 

юрисдикції якого вона віднесена законом.  
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Аналогічна норма міститься і в статті 4 Цивільного процесуального 

кодексу України – кожна особа має право в порядку, встановленому цим 

Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.  

Стаття 5 Кодексу адміністративного судочинства України також 

визначає право кожної особи на звернення до адміністративного суду в 

порядку, встановленому цим Кодексом, якщо вважає, що рішенням, дією чи 

бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або 

законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: визнання протиправним та 

нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; визнання 

протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його 

положень; визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та 

зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; визнання бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні 

дії; встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 

суб’єкта владних повноважень; прийняття судом одного з рішень, 

визначених цим Кодексом та стягнення з відповідача - суб’єкта владних 

повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його 

протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю [251].  

Беззаперечно, ці норми процесуального законодавства є додатковою 

гарантією реалізації права на справедливий суд, проте, на нашу думку, їх не 

доцільно дублювати у кожному процесуальному кодексі, адже право на 

вільний доступ кожного до суду є основоположним правом людини, його 

достатньо ґрунтовно викласти в Основному законі України, або ж у 

профільному ЗУ «Про судоустрій та статус суддів», а процесуальний закон 

кожної галузі повинен регулювати вже безпосередні механізми його 

забезпечення. 

Стаття 8 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» визначає право на 

справедливий суд через гарантії захисту прав, свобод та інтересів кожного у 

розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним 

законом та доступність правосуддя для кожної особи забезпеченої відповідно 
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до Конституції України та в порядку, встановленому законами України [252]. 

Ця стаття є інтеграцією статті 6 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод в національне право України та закріплює основні 

складові елементи права на справедливий суд. Проте варто звернути увагу, 

що ця норма дещо звужує зміст права на справедливий суд в порівнянні з 

Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки 

вона не включає публічність розгляду справи, визначаючи тільки доступність 

правосуддя для кожного, презумпції невинуватості та визначення 

мінімальних прав обвинуваченого в кримінальному процесі, що передбачено 

в статті 6 КЗПЛ.  

Важливо наголосити, що право на доступ до суду не є абсолютним і 

обмежується внутрішнім правом держави. Так, Європейський суд з прав 

людини у цьому зв’язку нагадує, що накладення обмеження права доступу до 

суду дозволене за змістом, особливо щодо умов прийнятності апеляційної 

скарги, проте, такі обмеження повинні застосовуватись з легітимною метою 

та повинні зберігати пропорційність між застосованими засобами та 

поставленою метою [253].  

На думку ЄСПЛ, право на справедливий суд може бути порушеним 

через проблеми, що стосуються обмеження термінів, а також через існування 

процесуальних заборон, які унеможливлюють або обмежуюь можливість 

звернення до суду: - суворе трактування національним законодавством 

процесуального правила (надмірний формалізм) можуть позбавити заявників 

права звертатись до суду (рішення у справах «Перес де Рада Каванил’ес 

проти Іспанії», «Белеш та інші проти Чеської Республіки», «RTBF проти 

Бельгії»); - вимоги, пов’язані з виконанням попереднього рішення можуть 

порушувати право доступу до суду, наприклад, у випадку, коли заявник не 

має можливості навіть розпочати виконання попереднього рішення через 

нестачу коштів (рішення у справі «Аннонні ді Ґюссоль та інші проти 

Франції»); - процесуальні норми, що позбавляють суб’єктів права 

можливості звертатися до суду (рішення у справах «Святі монастирі проти 

Греції», «Філіпс проти Греції»). Однак, на предмет формальності, на думку 
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ЄСПЛ, умови прийнятності заяви, відповідно до норм законодавства, можуть 

бути суворішими, ніж для звичайної заяви. Зважаючи на особливий характер 

суду касаційної інстанції, процедура у суді касаційної інстанції може бути 

більш формальною, особливо, якщо провадження висуваються на розгляд 

суду після його .розгляду судом першої інстанції, а потім апеляційним судом 

(рішення у справах «Леваж Престасьон Сервіс проти Франції», «Бруалья 

Ґомес де ла Торре проти Іспанії») [254, с. 15]. 

Український законодавець обмежив доступ до суду цивільною 

дієздатністю, сплатою судового збору, виділивши окремі категорії осіб, які 

звільняються від його сплати, строками позовної давності, а також 

поетапністю судових інстанцій, що містить заборону касаційного оскарження 

рішення першої інстанції без його перегляду в апеляційному порядку.  

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні», регулюючи суспільні відносини в антидискримінаційній сфері,      

з-поміж іншого, забезпечує рівні можливості осіб реалізовувати право на 

доступ до правосуддя [255]. Визначення рівності доступу до правосуддя в 

антидискримінаційному законодавстві також є важливим засобом реалізації 

права на справедливий суд в Україні, оскільки гарантує право на 

справедливий та неупереджений суд кожному, незалежно від різноманітних 

дискримінаційних ознак (статі, політичних та релігійних переконань, кольору 

шкіри та інших зовнішніх ознак тощо). 

Ще одним із елементів права на справедливий суд є публічний розгляд 

справи. Показовою є справа «Шагін проти України» (Shagin v. Ukraine) [256], 

в якій заявник стверджував, що судовий розгляд його справи не був 

відкритим, у зв’язку з чим Європейський суд з прав людини зазначив, що 

забезпечення відкритості судового розгляду становить основоположний 

принцип, закріплений у пункті 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод. Такий публічний характер судового розгляду 

гарантує сторонам у справі, що правосуддя не здійснюватиметься таємно, без 

публічного контролю; це також один із засобів підтримання довіри до судів. 

Здійснення правосуддя і, зокрема, судовий процес набувають легітимності  
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завдяки гласності. Забезпечуючи прозорість здійснення правосуддя, 

гласність, таким чином, сприяє реалізації мети п. 1 ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод, а саме – справедливому судовому 

розгляду, забезпечення якого є одним із основоположних принципів 

демократичного суспільства у значенні Конвенції [256]. За результатами 

розгляду цієї справи Європейський суд з прав людини визнав порушення 

Україною принципу публічності судового розгляду при розгляді судової 

справи заявника.  

Європейська судова практика повинна піддаватись ґрунтовному 

аналізу, на підставі якого повинні створюватись відповідні механізми 

нормативно-правового регулювання, які б унеможливлювали подібні 

порушення в національній сфері судочинства.  

Публічність судового розгляду закріплено статтею 11 ЗУ «Про 

судоустрій та статус суддів», в якій зазначається, що розгляд справ у судах 

відбувається відкрито, крім випадків, встановлених законом, а також, що у 

закритому судовому засіданні розгляд справи допускається за вмотивованим 

рішенням суду виключно у випадках визначених законом [258].  

Статтею 8 Господарського процесуального кодексу України визначено, 

що розгляд справ у господарських судах проводиться усно і відкрито, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом, зокрема до таких випадків 

законодавець відносить – коли відкритий судовий розгляд може мати 

наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється 

законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а 

також в інших випадках, установлених законом.  

Цивільний процесуальний кодекс України також визначає відкритість 

розгляду судової справи та закріплює такі випадки розгляду справи у 

закритому судовому засіданні: коли відкритий судовий розгляд може мати 

наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється 

законом, або за клопотанням учасників справи з метою забезпечення 

таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи 

інші особисті сторони життя учасників справи або відомостей, що 
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принижують їхню честь і гідність, а також в інших випадках, установлених 

законом.  

Гарантується відкритість судового розгляду справи і Кодексом 

адміністративного судочинства: його норми визначають, що розгляд справи у 

закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий 

судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої 

інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та 

сімейного життя людини, а також в інших випадках, визначених законом 

[259].  

Чинний КПК України визначає, що кримінальне провадження в судах 

усіх інстанцій здійснюється відкрито, проте, встановлює конкретні випадки, 

коли слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення 

кримінального провадження у закритому судовому засіданні: якщо 

обвинуваченим є неповнолітній; при розгляді справи про злочин проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи; при необхідності 

запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи 

обставин, які принижують гідність особи; якщо здійснення провадження у 

відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, 

що охороняється законом; при необхідності забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному провадженні [260]. Вважаємо, що 

нормативно-правове забезпечення публічності судового розгляду як 

елементу права на справедливий суд в Україні в повній мірі відповідає 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Запроваджені 

національним законодавством обмеження публічності розгляду судової 

справи є співзвучними міжнародно-правовій практиці, а тому не впливають 

на обмеження реалізації права на справедливий суд в Україні. 

Розумний строк розгляду справи, як необхідний елемент права на 

справедливий суд, визначається Конвенцією про захист прав людини та 

основоположних свобод. В українському законодавстві ця організаційно-

правова засада реалізації права на справедливий суд закріплена в ЗУ «Про 

судоустрій і статус суддів», а також деталізована в процесуальних кодексах. 
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Так, нормами Господарського процесуального кодексу, Цивільного 

процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства 

визначено, що суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного 

провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із 

дня відкриття провадження у справі [261].  

КПК України також містить правову норму, яка гарантує кожному 

право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки 

незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону. Стаття 28 

Кримінального процесуального кодексу України визначає розумні строки 

такими, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та 

прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати 

передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або 

прийняття окремих процесуальних рішень.  

Також ця стаття встановлює критерії для визначення розумності 

строків кримінального провадження: 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. Так, 

кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, 

неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді 

першочергово. Встановлює дана стаття і право підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого 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 цим 

Кодексом [262].  

Доцільно звернути увагу, що Кримінальний процесуальний кодекс 

України не визначає конкретного строку судового розгляду кримінальної 

справи, а тільки наголошує, що судовий розгляд кримінальної справи 
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повинен бути проведений та завершений в розумний строк. Така розмитість 

та невизначеність строків судових проваджень, а також нечіткість критеріїв 

їх продовження на практиці створюють можливості для зловживань щодо 

швидкого розгляду справи як зі сторони суду, так і зацікавлених в 

затягуванні розгляду справи сторін. 

На практиці затягування строків розгляду справ, що порушує право на 

справедливий суд, в Україні є доволі поширеним явищем. Європейський суд 

з прав людини у 2017 році ухвалив 170 рішень проти України [263], з них 5 – 

по скаргах на надмірну тривалість проваджень та відсутність у 

національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту 

(порушення ст. 6 КЗПЛ) [264]. 

Цей факт також підтверджується рішеннями Європейського суду з прав 

людини у справах проти України. Так, наприклад, у справі «Науменко проти 

України» (Naumenko v. Ukraine) було встановлено, що розгляд справи тривав 

більше п’яти років, що порушує поняття розумності строків. Суд наголосив, 

що відповідно до прецедентної практики розумність тривалості провадження 

повинна оцінюватись у світлі конкретних обставин справи з урахуванням 

критеріїв напрацьованих Європейським судом, зокрема, складності справи, 

поведінки заявника і відповідних державних органів та важливості предмету 

спору для заявника [265]. Проте, проаналізувавши кожен з наведених 

критеріїв розумності строку розгляду судової справи з наведеними 

сторонами фактами, Суд дійшов висновку що органами судової влади 

України було порушено принцип розумності строків розгляду справи. 

Аналогічні висновки Європейського суду з прав людини викладені і у 

справах «Антимонова та інші проти України» [266], «Любарт-Сангушко 

проти України» (Lyubart-Sangushko v. Ukraine) [267] та інших. 

З наведеного аналізу правових норм та практики Європейського суду з 

прав людини у справах проти України доходимо висновку, що, хоча поняття 

розумності строків судового розгляду знаходять своє визначення в 

нормативно-правових актах України, проте, досить часто на практиці вони 
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порушуються, що пов’язано з відсутністю ефективного правового механізму 

забезпечення їх дотримання. 

Забезпечення незалежності та безсторонності суду як елементів права 

на справедливий суд, врегульоване статтею 6 Конвенції захисту прав людини 

та основоположних свобод, знаходить своє відображення в статті 7 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, встановлено, що 

кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів незалежним, 

безстороннім і справедливим судом утвореним законом [268].  

Незалежність судів гарантується Конституцією України та 

визначається статтею 6 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». Так, ця стаття 

встановлює незалежність судів від будь-якого незаконного впливу та 

виключність здійснення правосуддя на законодавчих основах, обмежуючи 

звернення до суду щодо розгляду конкретних справ громадян, організацій чи 

посадових осіб участю в судовому процесі. Також незалежність суддів 

забезпечується забороною втручання у здійснення правосуддя, впливу на суд 

або суддів у будь-який спосіб, неповаги 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, 

закликів до невиконання судових рішень та встановленою відповідальністю 

за наслідками порушення даної заборони [268].  

Незалежність суду детально врегульовано в Постанові Пленуму 

Верховного Суду України №8 від 13.06.2007 року. В цій постанові Пленум 

Верховного Суду України констатує факт втручання в організацію діяльності 

судів, вирішення конкретних судових справ, перешкоджання здійсненню 

судами правосуддя на визначених законом засадах, тиск на суддів шляхом 

погроз, шантажу та іншого протиправного впливу, в тому числі, у формі 

прийняття незаконних нормативно-правових актів та правових актів 

індивідуальної дії, неправомірного використання суб’єктами влади наданих 

їм повноважень, а також незаконного наділення деяких державних органів 

відповідними повноваженнями, що посилює залежність від них судів та 

суддів, факти тиску на суддів і втручання в діяльність судів, які набули 
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системного та відвертого характеру, зокрема при розгляді судами справ, 

формуванні суддівського корпусу, призначенні суддів на адміністративні 

посади, вирішенні питань про відповідальність суддів.  

Пленум наголошує, що поряд з тим, що держава зобов’язана 

гарантувати, забезпечувати та оберігати незалежність судової влади, її 

зміцненню має сприяти правильне застосування закону самими суддями. У 

зв’язку з чим Пленум роз’яснює, що неприпустимим 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 [269].  

Таким чином, гарантована на законодавчому рівні незалежність суду 

деталізується та роз’яснюється Пленумом Верховного Суду України для 

однакового її розуміння, а відтак, належного забезпечення. Встановлена 

законом відповідальність за порушення незалежності суду шляхом 

незаконного впливу виступає елементом механізму захисту реалізації права 

на справедливий суд. 

Презумпція невинуватості в кримінальному процесі, яку визначено в 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод елементом 

права на справедливий суд, гарантується Конституцією України. Так, 

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. Також Конституціїє України встановлено, що 

ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, а 
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обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним 

шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи 

тлумачаться на її користь. Ця норма додатково забезпечується встановленою 

відповідальністю держави у випадку скасування вироку суду як 

неправосудного, шляхом відшкодування матеріальної та моральної шкоди 

завданої безпідставним засудженням [270].  

Презумпція невинуватості особи гарантує кожному обвинуваченому у 

злочині справедливий суд, адже за відсутності достатніх доказів вини особи 

та їх належної оцінки до неї не можуть застосовуватись встановлені законом 

заходи відповідальності.  

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини 

визначається Кримінальним процесуальним кодексом України як одна із 

загальних засад кримінального провадження та деталізується у статті 17 

Кримінального процесуального кодексу України. Положення цієї статті 

дублює положення Конституції України про те, що особа вважається 

невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути 

піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у 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, а усі сумніви щодо доведеності вини особи 

тлумачаться на користь такої особи [271].  

КПК України додатково визначено, що ставлення до особи, вина якої 

не встановлена обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, 

повинно відповідати поводженню з невинуватою особою. Аналогічна норма 

щодо презумпції невинуватості визначена в частині 2 статті 2 Кримінального 

кодексу України [272].  

Додаткова гарантія забезпечення презумпції невинуватості встановлена 

частиною 4 статті 296 Цивільного кодексу України. Зокрема, встановлено, 
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що ім’я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у 

вчиненні злочину, може бути оприлюднене лише у разі набрання законної 

сили обвинувальним вироком суду щодо неї [273].  

Про суворість дотримання закріпленого Конституцією України 

принципу презумпції невинуватості особи при розгляді кримінальних справ 

та неприпустимість покладення на обвинуваченого (підсудного) доведення 

своєї невинуватості наголосив у своїй постанові і Пленум Верховного Суду 

України [274]. Стан нормативно-правового регулювання питання презумпції 

невинуватості в Україні свідчить про пріоритетність даного питання в сфері 

суспільних правовідносин, проте, виникає обґрунтований сумнів щодо 

доцільності дублювання цієї норми у всіх процесуальних нормативно-

правових актах. 

Незважаючи на комплексне нормативно-правове врегулювання 

презумпції невинуватості, на практиці судами допускаються порушення цієї 

правової засади. Такі порушення, зокрема, встановлено рішеннями 

Європейського суду з прав людини у справах проти України.  

Так, у справі «Грабчук проти України» Європейським судом з прав 

людини встановлено порушення презумпції невинуватості, шляхом 

безпідставного визнання особи винною у рішенні про закриття 

кримінального провадження. Тобто фактично не довівши винуватість особи 

належним чином, закриваючи провадження за закінченням строку позовної 

давності, національний суд визнав особу винною. У зазначеному рішенні 

Європейський суд з прав людини зазначив: «практика Суду встановлює, що 

презумпція невинуватості порушена, якщо твердження посадової особи щодо 

особи, обвинуваченої у вчиненні злочину, відображає думку, що особа винна, 

коли цього не було встановлено відповідно до закону. Цього достатньо, 

навіть за відсутності жодного формального висновку, що існує деяка підстава 

припустити, що посадова особа вважає цю особу винною. Питання, чи 

порушує твердження посадової особи принцип презумпції невинуватості, має 

бути з’ясоване у контексті тих фактичних обставин, у яких це твердження 

було зроблене. Межі п. 2 ст. 6 Конвенції не обмежуються порушенням 
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кримінальної справи, а поширюються на судові рішення, прийняті після того, 

як переслідування було припинено або після засудження» [275].  

Аналогічного висновку щодо порушення презумпції невинуватості 

Європейський суд з прав людини доходить і в справах «Довженко проти 

України» [276], «Пантелеєнко проти України» [277], «Шагін проти України» 

[278].  

Така судова практика вказує на недосконалість правового механізму 

забезпечення реалізації принципу презумпції невинуватості особи, а відтак, 

реалізації права на справедливий суд. Національні суди повинні враховувати 

висновки Європейського суду з прав людини та приділяти особливу увагу 

забезпеченню правових норм при прийнятті ним рішень та створювати 

належну судову практику. 

Ще одним елементом права на справедливий суд Конвенція про захист 

прав людини та основоположних свобод визначає визначення мінімуму прав 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. До таких прав 

згідно Конвенції віднесено: бути негайно і детально поінформованим 

зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення 

висунутого проти нього; мати час і можливості необхідні для підготовки 

свого захисту; захищати себе особисто чи використовувати юридичну 

допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх 

коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку 

допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; 

допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також 

вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків 

обвинувачення; якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або 

не розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу перекладача [279].  

Національний законодавець визначив права підозрюваного та 

обвинуваченого у статті 42 Кримінального процесуального кодексу України. 

Обвинувачений, підозрюваний мають права, визначені цим кодексом, 

зокрема: знати у вчиненні якого кримінального правопорушення його 

підозрюють, обвинувачують; бути чітко і своєчасно повідомленим про свої 
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права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз’яснення; на першу 

вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням 

умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого 

допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на 

участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на 

відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на 

отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, 

передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання 

безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів 

на її оплату; не говорити нічого з приводу підозри проти нього, 

обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на 

запитання; давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи 

в будь-який момент відмовитися їх давати; вимагати перевірки 

обґрунтованості затримання; у разі затримання або застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім’ї, 

близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування 

згідно з положеннями цього Кодексу; збирати і подавати слідчому, 

прокурору, слідчому судді докази; брати участь у проведенні процесуальних 

дій; під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої 

зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до 

протоколу; застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні 

засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування 

технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній 

стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які 

містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя 

особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала); 

заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення 

безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо; 

заявляти відводи; ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування 

в порядку, передбаченому Кодексом, та вимагати відкриття матеріалів згідно 
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з положеннями цього Кодексу; одержувати копії процесуальних документів 

та письмові повідомлення; оскаржувати рішення, дії та бездіяльність 

слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом; 

вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному 

законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не 

підтвердилися; користуватися рідною мовою, отримувати копії 

процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в 

разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави. 

Окрім того, обвинуваченому також надається право: брати участь під час 

судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього 

допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих 

умовах, що й свідків обвинувачення; збирати і подавати суду докази; 

висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших 

учасників судового провадження; виступати в судових дебатах; 

ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом 

судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені працівники 

суду, і подавати щодо них свої зауваження; оскаржувати в установленому 

цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про 

подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати 

на них заперечення; отримувати роз’яснення щодо порядку підготовки та 

використання досудової доповіді, відмовлятися від участі у підготовці 

досудової доповіді; брати участь у підготовці досудової доповіді, надавати 

представнику персоналу органу пробації інформацію, необхідну для 

підготовки такої доповіді, ознайомлюватися з текстом досудової доповіді, 

подавати свої зауваження та уточнення.  

Додатково для підозрюваних, обвинувачених, які є іноземцем і 

тримаються під вартою, визначено право на зустріч з представником 

дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку їм зобов’язана 

забезпечити адміністрація місця ув’язнення [280].  
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Варто зазначити, що нормативно-правове забезпечення організаційно-

правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні значно 

удосконалилося за останні роки. Сучасний стан нормативно-правового 

забезпечення організаційно-правових засад реалізації права на справедливий 

суд в Україні максимально наблизився до міжнародних стандартів, проте, як 

демонструє практика Європейського суду з прав людини, зберігається певна 

прогалинність в механізмах реалізації правових норм. Втім, судова система 

та сфера правосуддя України в цілому на сучасному етапі реформ піддаються 

суттєвим змінам, ефективність та результативність яких можливо буде 

оцінити вже в найближчому майбутньому. Визначене Конвенцією про захист 

прав людини та основоположних свобод право на справедливий суд повністю 

імплементовано в національне законодавство України, проте, 

несистематизованість його регламентації у нормах різних галузевих правових 

актів знижує ефективність його реалізації.  

 

3.2. Шляхи вдосконалення правового регулювання організаційно-

правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні. 

 

Належне забезпечення реаліазції права на справедливий суд в Україні 

потребує ефективного нормативно-правового регулювання в національному 

законодавстві. Фундаментальні основи цього права закріпленні в нормах 

міжнародного права, а Україна, обравши європейський напрямок розвитку, 

почала активно реформувати національне судочинство та судоустрій з метою 

досягнення належного рівня забезпечення прав людини взагалі і права на 

справедливий суд, зокрема.  

Сучасна судова реформа є досить масштабною і запроваджує багато 

суттєвих змін в українське законодавство, а тому неопосередковано зачіпає і 

нормативно-правове регулювання організаційно-правових засад реалізації 

права на справедливий суд. Втім, доцільно зазначити, що, незважаючи на 

довготривале та предметне обговорення цієї реформи й численні наукові 

дослідження в даній сфері, все ж залишаються проблемні питання, які 
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потребують подальших напрацювань та удосконалення, зокрема, і в сфері 

ефективності правового механізму реалізації права на справедливий суд. 

У зв’язку з тим, що існують певні проблеми та прогалинність у 

правовому регулюванні організаційно-правових засад реалізації права на 

справедливий суд, набуває актуальності дослідження шляхів удосконалення 

правового регулювання організаційно-правових засад реалізації права на 

справедливий суд в Україні. 

Ґрунтовний аналіз чинного законодавства у сфері нормативного 

забезпечення організаційно-правових засад реалізації права на справедливий 

суд доводить, що нормативне забезпечення в цій сфері має певні прогалини, а 

відтак, потребує удосконалення. Вважаємо, що передумовою ефективного 

нормотворення є ґрунтовне наукове дослідження. 

Правове регулювання реалізації права на справедливий суд, його 

проблематику та шляхи удосконалення досліджували такі науковці як: 

О.А. Банчук, В.В. Баранкова, А.В. Богма, Д. Виткаускас, Є.О. Коваленко, 

В.В. Комаров, Л.А. Кондрат’єва, Р.О. Куйбіда, О.М. Лисенко, С.В. Оверчук, 

М.О. Польська, А.Л. Прокопюк, Т.О. Подковенко, І.І. Сливич, 

В.І. Тертишніков та багато інших. Тим не менш, комплексного наукового 

дослідження шляхів вдосконалення правового регулювання організаційно-

правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні не було 

проведено, що зумовлює необхідність та актуальність вивчення питання 

вдосконалення правової забезпеченості механізмів реалізації права на 

справеливий суд. 

Для вдосконалення стану дотримання права на справедливий суд в 

Україні Т.О. Подковенко пропонує здійснювати такі заходи: удосконалювати 

національне законодавство відповідно до загальновизнаних міжнародних 

стандартів і практики Європейського суду з прав людини, проводити 

різноманітні тренінги та семінари для суддів з метою ознайомлення їх із 

нововведеннями та станом дотримання права на справедливий суд, а також із 

метою глибшого ознайомлення із суттю порушення цього права, проводити 

різнопланові акції серед громадян щодо поглиблення їх знань щодо прав 
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людини та, зокрема, і цього права, аналізувати ефективність роботи судів 

національної системи, вчасно виявляти недоліки та повідомляти про них із 

метою уникнення загострення проблеми, періодично проводити моніторинг 

відвідувачів судів щодо якісної зміни діяльності суду, при цьому залучаючи 

засоби масової інформації та громадські обговорення, також автор 

наголошує, що необхідно відслідковувати практику Європейського суду з 

прав людини, проводити її аналіз із метою недопущення прийняття 

нормативних актів, що суперечать цій практиці та для своєчасного внесення 

необхідних змін до чинного законодавства [281, с.34]. На нашу думку, 

впровадження в дію зазначених Т.О. Подковенко заходів, беззаперечно, 

вплине на вдосконалення правового регулювання організаційно-правових 

засад реалізації права на справедливий суд в Україні. 

Основною складовою права на справедливий суд є здатність особи 

отримати безперешкодний доступ до незалежного правосуддя, заснованого 

на засадах верховенства права. Д. Виткаускас виокремлює основні проблеми 

доступу до правосуддя: правоздатність для подання позову, апеляції чи 

отримання судового рішення, процесуальні перешкоди (строки і судові 

витрати), практичні перешкоди (недостатність правової допомоги) та 

непідсудність відповідачів [282, с.39-40]. Проте, найвагомішими сьогодні 

залишаються процесуальні та практичні перешкоди.  

У справі «Голдер проти Сполученого Королівства» (Golder v. The 

United Kingdom) ЄСПЛ звертає увагу на безглуздість та неефективність 

конструкції права на справедливий суд без визначення права на те, що справа 

взагалі буде розглядатися [283].  

Право на справедливий суд можна також визначити як можливість 

звернення до суду безперешкодно, без зайвих процедур, спеціальних 

дозволів чи будь-яких інших обтяжень для особи, права якої порушені, 

невизнані чи оспорюються. А тому право на доступ до суду є елементом 

права на справедливий суд.  

Визначення чинними нормативно-правовими актами на законодавчому 

рівні переліку категорій справ, які не підлягають розгляду в суді, можна 
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також відносити до перешкод реалізації права на справедливий суд. Проте, 

слід звернути увагу, що в державі повинні існувати правові альтернативи 

захисту прав та інтересів громадян, які порушуються, не визнаються чи 

оспорюються, проте, виключені з юрисдикції суду. 

У попередніх розділах нами вже пропонувалось запозичити зарубіжну 

модель конституційної скарги, відповідно до якої кожен громадянин при 

порушенні його конституційних прав може звернутися до конституційного 

суду. Така скарга може бути подана з підстав порушення прав, передбачених 

Конвенцією. Для цього доцільно було б утворити в Конституційному Суді 

України окрему колегію, яка б займалася розглядом таких конституційних 

скарг. Попередньо такі скарги доцільно розглядати суддею одноособово, а у 

разі встановлення порушення – колегіально. З метою уникнення проблем із 

затягуванням строку розгляду таких скарг, пропонуємо строк для винесення 

рішення по справі встановити до одного року, а у випадку безпідставного 

порушення цього строку скарга вважатиметься задоволеною. За результатами 

розгляду скарги Конституційний Суд України не повинен скасовувати 

рішення попередніх судів, а лише призначити компенсацію, встановивши 

порушення (з метою дотримання принципу кінцевості судових рішень). В 

окремих випадках, якщо компенсація не може відшкодовувати порушення 

особистих немайнових прав, рішення суду загальної або спеціальної 

юрисдикції може бути переглянуто Верховним Судом за прикладом, як це 

передбачено для перегляду рішень за результатами розгляду у 

Європейському суді з прав людини.  

Важливою є позиція Європейського суду з прав людини про те, що 

правило встановлення обмежень доступу до суду у зв’язку із пропуском 

строку звернення повинно застосовуватися з певною гнучкістю, без 

надмірного формалізму. Так, порушення строків звернення за захистом своїх 

прав не має абсолютного характеру, а тому можливість їх поновлення 

повинна розглядатися судом в конкретних випадках, з перевіркою обставини 

справи та без автоматичної відмови. Таку позицію Європейський суд з прав 

людини висловив у рішенні по справі «Ilhan v. Turkey» [284]. Також у справі 
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«Белле проти Франції» (Bellet v. France) [285] Європейським судом з прав 

людини було визначено, що гарантії справедливого судочинства, закріплені в 

статті 6 Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод, 

визначаються найперше доступом до суду, а тому рівень доступу, визначений 

законодавством національної правової системи, повинен бути достатнім з 

урахуванням принципу верховенства права в демократичному суспільстві.  

Проте, для того, щоб доступ був ефективним, особі потрібно мати чітку 

практичну можливість оскаржити дії, рішення чи бездіяльність, що порушує 

її права чи законні інтереси. А тому пропущення строків звернення до суду 

для захисту своїх порушених, невизнаних чи оспорюваних прав не може бути 

безумовною підставою для залишення позову без розгляду. У разі такого 

пропуску суд повинен належно дослідити всі обставини та відновити доступ 

особи до судового провадження, якщо вони будуть визнані поважними [285].  

На нашу думку, українським суддям необхідно звертати увагу на таку 

позицію Європейського суду з прав людини та приділяти більше уваги 

дослідженню обставин пропуску процесуальних строків, що впливає на 

загальний стан забезпечення реалізації права особи на справедливий суд, 

зокрема, на доступність правосуддя. 

Також обмежувати доступ громадян до суду можуть і економічні 

фактори, зокрема, до таких можна віднести високі ставки державних зборів 

за право розгляду скарги, судові витрати тощо.  

Впродовж останніх років спостерігається поетапне підвищення розміру 

судових витрат, що пов’язано також і з подорожчанням послуг адвокатів та 

підвищенням ставок судового збору. В цьому контексті варто звернути увагу 

на те, що держава фактично не вправі контролювати матеріальну винагороду 

адвокатів за участь у судовому процесі, так як в даному випадку існують 

договірні відносини між адвокатом та клієнтом. З огляду на вищенаведене, 

доцільно зазначити, що, зважаючи на низький рівень економіки в Україні, 

який впливає на загальний рівень життя населення та середній розмір 

заробітних плат, високі ставки судового збору та вартості адвокатських 

послуг не сприяють підвіщенню рівня доступності правосуддя. Тому держава 
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повинна розробляти стратегію економічної доступності справедливого 

правосуддя кожному та активно впроваджувати її в судову систему України. 

Л.А. Кондрат’єва та А.Л. Прокопюк вважають, що судові витрати 

впливають на можливість реалізації особою права на звернення до суду та 

отримання судового захисту й можуть розглядатися як установлене 

законодавством обмеження доступності правосуддя. Оптимальний розмір 

судових витрат відсікає безпідставне звернення до суду [287, с.74]. 

На думку Є.О. Коваленко, при реформуванні інституту судових витрат, 

з одного боку, важливо не допустити надмірної дорожнечі процесу для осіб, 

які беруть участь у судовому розгляді, а з іншого – забезпечити якісне та 

справедливе правосуддя, що вимагає чималих витрат [288, с.203]. 

Погоджуємось, що з метою уникнення перенавантаження судових органів 

безпідставними та беззмістовними позовами, звісно, повинен бути 

встановлений судовий збір, однак, його розмір повинен бути оптимальним 

та, водночас, бути як критерієм доцільності позову, так і  доступним для осіб, 

права чи законні інтереси яких порушені, невизнані або оспорюються. Тому, 

підтримуємо позицію, що при удосконаленні механізмів реалізації права на 

справедливий суд необхідно забезпечити оптимізацію судових витрат, а не їх 

ліквідацію чи зменшення. 

Виходячи з аналізу рішень ЄСПЛ, можна констатувати, що право на 

справедливий суд може бути порушене через непомірно високу вартість 

провадження, зважаючи на фінансові можливості особи, надмірні судові 

збори (Справи «Креуз проти Польщі», «Вейсман та інші проти Румунії» 

[289]. 

Забезпечити реалізацію права на справедливий суд можна шляхом 

спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги – як 

первинної, так і вторинної. Таке завдання визначено у Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015 – 2020 рр., затвердженої Указом Президента України від 20 травня 

2015 р. № 276 [290]. Вирішення цього завдання забезпечить спрощення 

доступу громадян до безоплатної правової допомоги, розширить можливості 
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надання як первинної, так і вторинної правової допомоги, у тому числі й на 

регіональному рівні.  

Необхідно додати, що для того, щоб розширити доступ до безоплатної 

правової допомоги для відповідних категорій громадян (соціально 

незахищених або ж тих, хто проживає на тимчасово окупованій території 

України), місцевими центрами з надання безоплатної правової 

допомоги створюються та розвиваються дистанційні пункти доступу до 

безоплатної правової допомоги, також здійснюються виїзди до мобільних 

консультаційних пунктів. Чисельність звернень громадян до таких 

дистанційних пунктів первинної правової допомоги вказує на їх 

затребуваність, а відтак, ефективність діяльності. Тому, вважаємо, що 

розвиток мережі таких центрів надання первинної правової допомоги, в тому 

числі і дистанційних пунктів, є одним із вагомих засобів забезпечення права 

громадян нашої держави на справедливий суд, оскільки у такий спосіб 

забезпечується доступ окремих категорій громадян до правосуддя.  

Також тривалий час існувала ще одна проблема в системі надання 

безоплатної правової допомоги – забезпечення її доступності для конкретних 

верств населення, зокрема, осіб, внутрішньо переміщених внаслідок окупації 

частини території України, а також учасникам бойових дій. Проте, після 

прийняття Закону України «Про Вищу раду правосуддя» [291] коло осіб, 

яким надається безоплатна правова допомога, було суттєво розширено. 

Внаслідок прийняття цього закону було суттєво спрощено критерії 

малозабезпеченості особи, що надають їй право на безоплатну правову 

допомогу і, таким чином, створено додаткові гарантії для доступу громадян 

до суду.  

В подальшому пропонуємо проводити постійний моніторинг 

доступності правової допомоги різним верствам населення, визначення тих 

категорій осіб, які її потребують, а відтак внесення відповідних нормативних 

змін. Законодавство повинно відповідати сучасним запитам суспільства, тому 

необхідно максимально оптимізувати роль державної підтримки в 
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забезпеченні потреб суспільства, зокрема, і в доступності права на 

справедливий суд. 

А.В. Богма та О.М. Лисенко слушно визначають забезпечення правової 

допомоги як елемент вдосконалення доступу до правосуддя. Ефективні 

механізми реалізації права на безоплатну правову допомогу, як наголошують 

науковці, фактично відсутні і на сучасному етапі функціонування судової 

системи України. Проведення сучасних демократичних реформ, звісно, 

вказує на суттєві зрушення в напрямку державного гарантування захисту 

прав людини. Проте, проблема практичної та ефективної реалізації права на 

якісну безоплатну правову допомогу залишається актуальною [292, с.15].  

Як зазначає С.В. Оверчук, серед науковців, адвокатів та чиновників 

виникають постійні дискусії з приводу того, хто і за яких умов має право на 

правову допомогу за рахунок бюджету. Такі спори пов’язані із становленням 

нової концепції безоплатної правової допомоги поєднаним із реформацією 

адвокатури. А для розв’язання цих проблем автор слушно пропонує 

застосовувати стандарти доступу до безоплатної юридичної допомоги, 

сформовані у прецедентній практиці Європейського суду з прав людини [293, 

с.12].  

М.О. Польська звертає увагу, що надавачами безоплатної правової 

допомоги можуть бути органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані 

установи (первинна правова допомога), центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та адвокати, внесені до Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. Проте в процесі 

дослідження чинного законодавства автор доходить до висновку, що тільки 

адвокати як особи з відповідним досвідом, знаннями та повноваженнями 

мають право на надання висококваліфікованої, якісної як первинної, так і 

вторинної правової допомоги [294, с.82].  

Не можна не погодитися з тим, що часто безоплатна правова допомога 

в нашій державі надається не якісно, а тому для удосконалення цього 

напрямку забезпечення права на справедливий суд необхідно змістовний та 
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комплексний підхід. Вважаємо, що доцільно було б створити центральний 

орган контролю за наданням первинної безоплатної правової допомоги, який 

займатиметься постійним моніторингом якості надання безоплатної правової 

допомоги, а також організовуватиме різнопланові заходи підвищення 

кваліфікації фахівців з надання такої допомоги та розроблятиме стратегію 

розвитку й удосконалення системи надання безоплатної первинної правової 

допомоги. 

Одним із шляхів вдосконалення правового регулювання організаційно-

правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні вважаємо 

також спрощення процедури судочинства. Так, Ю.Л. Лопанчук доречно 

визначає спрощення процедури судового розгляду як одну із тенденцій 

розвитку кримінального судочинства на сучасному етапі. Зокрема, згідно 

рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи держави повинні 

застосовувати процедуру «угоди визнання вини», що надасть право суду на 

відмову від судового слідства [295, с.1].  

І.І. Сливич зазначає, що в кримінальному процесі однією з найбільших 

проблем можна вважати ефективність кримінальної процесуальної форми. 

Сучасна актуальність цієї проблеми суттєво підвищилась, що пов’язано з 

суттєвим збільшенням завантаженості судів, яке відбувається у зв’язку із 

підвищенням їх ролі як органів захисту порушених прав та із зростанням 

чисельності злочинів.  

Також питання ефективності виникає і тоді, коли йде мова про 

вирішення проблеми, яка пов’язана із неможливістю притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, які переховуються за кордоном або на 

окупованих територіях чи в зоні АТО, тимчасово не підконтрольній 

українській владі. Тому стандартні процесуальні форми не можуть 

забезпечити швидкого вирішення завдань кримінального судочинства, що 

породжує проблему забезпечення оптимального строку кримінального 

провадження, подоланню якої сприяє застосування прискорених форм 

кримінального судочинства [296, с. 98]. 
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Одним із шляхів удосконалення правового регулювання реалізації 

права на справедливий суд є належне нормативне визначення 

відповідальності держави та суддів, зокрема, за порушення права на 

справедливий суд. Держава, гарантуючи своїм громадянам реалізацію права 

на справедливий суд на законодавчому рівні, встановила відповідальність 

для суддів за постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали чи постанови.  

Стаття 375 КК України встановлює кримінальну відповідальність за 

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або 

позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Водночас, ті самі дії, що 

спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів, в інших 

особистих інтересах чи з метою перешкоджання законній професійній 

діяльності журналіста, визначено в даній статті як кваліфікуючі ознаки 

злочину з більш суворим покаранням у вигляді позбавлення волі від п’яти до 

восьми років [297].  

Поняття правосудності вживається і в статті 62 Конституції України, 

яка визначає, що у разі скасування вироку суду як неправосудного держава 

відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним 

засудженням. Проте, варто звернути увагу, що зміст поняття неправосудності 

судового рішення в чинному законодавстві не роз’яснюється.  

В ухвалі колегії у кримінальних справах ВСУ від 20.11.2014 року у 

справі № 5-24кс14 та постанові від 18.06.2015 р. у справі № 5-56кс15 

знаходимо висновки суду щодо неправосудності судового рішення в призмі 

поняття завідомого усвідомлення його постановлення. Суд звертає увагу на 

цілеспрямований характер злочинних дій судді, його свідоме прагнення та 

бажання всупереч матеріальному чи процесуальному закону і (або) 

фактичним обставинам, встановленим у справі, постановити судове рішення, 

яке за своєю суттю не може бути і не є актом правосуддя.  

Як вдало наголошує О.М. Калужна, скасованих рішень багато, та 

завідомо неправосудне рішення – це зовсім інше поняття, оскільки закон 
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вимагає завчасного усвідомлення постановлення неправосудного судового 

рішення, тобто очевидності його незаконності для суб’єкта злочину, а це у 

свою чергу відмежовує вказаний злочин від інших випадків прийняття 

неправосудних актів [298].  

Так, реалізовуючи своє право на справедливий суд, особа при зверненні 

до судових органів повинна бути впевнена у тому, що прийняте судове 

рішення буде правосудним, що забезпечується відповідальністю судді у 

випадку прийняття неправосудного рішення. Проте, як демонструє судова 

практика, розмитість та невизначеність поняття завідомо неправосудного 

рішення суду створює проблему процесуального доказування того, що певне 

рішення є не просто незаконним, а завідомо неправосудним [299]. 

Ще одним аспектом цієї проблеми є притягнення до відповідальності 

суддів вищої інстанції. Як зазначає О.М. Калужна, в практиці українського 

судочинства, як і в правовій науці існує помилкове розуміння, що за 

постановлення неправосудного судового рішення можна притягнути суддю 

до кримінальної відповідальності лише за умови скасування такого рішення 

вищестоящим судом [300]. Проте така позиція є очевидно хибною, оскільки, 

забезпечуючи реалізацію права на справедливий суд своїх громадян, держава 

гарантує захист такого права у всіх судових інстанціях, встановлюючи 

кримінальну відповідальність для всіх суддів за постановлення завідомо 

неправосудного рішення, при цьому не обмежуючись ані галузевою 

приналежністю справи, ані судовою інстанцією. 

На нашу думку, для більш ефективного забезпечення реалізації права 

громадян на справедливий суд необхідно нормативно врегулювати поняття 

неправосудного рішення. Також потребує роз’яснення процес доказування 

факту завідомої неправосудності рішення, визначення конкретних механізмів 

розслідування цього злочину та процесу судового доказування.  

Прогалиною українського законодавства, на нашу думку, є також 

встановлення в Конституції України матеріальної відповідальності держави 

виключно за шкоду, завдану безпідставним засудженням, у випадку 

скасування вироку суду. Ця норма Основного закону обмежується 
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кримінальною галуззю. Вважаємо, що держава повинна нести 

відповідальність за неправосудні рішення у справах всіх правових галузей, 

поряд із особистою відповідальністю суддів. Не повинна обмежуватись така 

відповідальність і фактом скасування неправосудного рішення для 

притягнення винних до відповідальності та відшкодування шкоди 

потерпілому від прийняття неправосудного рішення.  

Тому, на нашу думку, статтю 62 Конституції України доцільно 

викласти в новій редакції: «держава відшкодовує матеріальну та моральну 

шкоду, завдану постановленням завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали чи постанови суду, визнаного таким у встановленому законом 

порядку».   

Питання про притягнення до персональної відповідальності судді за 

рішення, винесені на національному рівні, та які були оскарженими до 

Європейського суду з прав людини, за результатами якого було встановлено 

порушення державою Європейської конвенції з прав людини, розглядалося 

Венеціанською комісією. Так, на думку комісії у випадку визнання 

Європейським судом з прав людини порушення державою КЗПЛ, не 

обов’язково судді на національному рівні повинні відповідати за це у першу 

чергу, а їх тлумачення та застосування закону піддаватись критиці.  

Відповідальність без індивідуальної вини, доведеної судовим вироком, 

перешкоджає професійній свободі суддів інтерпретувати закон, оцінювати 

факти і зважувати докази в справах, як визнано європейськими стандартами. 

Відповідно до цих стандартів, помилкові рішення повинні бути оскаржені 

через апеляційний процес, а не шляхом визнання суддів відповідальними, 

якщо тільки помилка не відбувається через злий умисел або грубу недбалість 

з боку судді. Відповідальність суддів, спричинена негативним рішенням 

Європейського суду з прав людини, повинна ґрунтуватися виключно на 

висновку національного суду про наявність умислу або грубої недбалості в 

діях судді. Рішення Європейського суду з прав людини не може 

використовуватися як єдина підстава для відповідальності судді. Загалом, 

судді не повинні нести відповідальність за регресним позовом за виконання 
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ними своїх функцій з відправлення правосуддя згідно з професійними 

стандартами, встановленими законом (функціональний імунітет). Виявлення 

Європейським судом з прав людини порушення Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод не обов’язково означає, що судді на національному 

рівні можуть піддаватися критиці за їх тлумачення та застосування закону 

(тобто порушення можуть випливати із системних недоліків у державах-

членах, наприклад надмірно тривалості провадження, коли особисту 

відповідальність неможливо встановити», – йдеться у висновку 

Венеціанської комісії [301]. 

Погоджуємося з тим, що не можна застосовувати заходи 

відповідальності до суддів без доведення їх індивідуальної вини, 

встановленої рішенням суду, оскільки в протилежному випадку буде 

порушена професійна свобода суддів. Так, помилки в судочинстві, зокрема 

при прийнятті рішень, є досить поширеним явищем, проте, вони не повинні 

трактуватись як підстави для відповідальності судді, якщо тільки такі 

помилки не відбуваються через злий умисел чи грубу недбалість з боку судді. 

Помилкові рішення повинні оскаржуватися в судах вищих інстанцій та 

відповідно виправлятися.  

Важливо, що у випадку встановлення Європейським судом з прав 

людини факту порушення державою Конвенції, відповідальність суддів, які 

приймали такі протиправні рішення, повинна базуватися виключно на 

рішенні національного суду про наявність прямого умислу чи грубої 

недбалості в таких діях судді. Також до суддів не повинні застосовуватись 

заходи відповідальності за регресним позовом, якщо вони правомірно 

виконували свої функції з відправлення правосуддя. 

 Право на справедливий суд включає не лише право звертатися до суду, 

а також право на вирішення спору судом (справи «Кутіч проти Хорватії», 

«Ачімович проти Хорватії», «Бенефічіо Капелла Паоліні проти Сан-

Марино». Право на справедливий суд також може бути порушене, коли суд 

не виносить рішення у встановлений термін (справа «Мусумечі проти Італії» 
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або за відсутності рішення (справа «Ганчі проти Італії»). Право на 

справедливий суд також включає виконання рішення [302]. 

Як й інші положення КЗПЛ, ст. 6 підлягає цілеспрямованому 

(телеологічному) тлумаченню. Суд намагається на практиці досягти мети 

цього положення задля захисту прав, які є практичними й ефективними 

(принцип ефективності), а не теоретичними та ілюзорними (справа 

«Сахновський проти Росії»). Унаслідок такого небуквального, контекстного 

тлумачення ст. 6 встановлено, що серед низки імпліцитних вимог (які прямо 

не вбачаються з тексту) цього положення є право на доступ до суду (справа 

«Голдер проти Сполученого Королівства», право на виконання судових 

рішень (справа «Горнсбі проти Греції») і право на остаточність судових 

рішень (справа «Брумареску проти Румунії») [303, с. 12]. 

 Слід погодитись із думкою, яку висловили В.В.Комаров та 

Д.М. Шадура, що забезпечення виконання судових рішень є невід’ємною 

складовою справедливого судочинства [304, с.228]. Процес судочинства не 

закінчується винесенням судового рішення, таке рішення повинно бути 

виконано належним чином, оскільки без цього втрачається сенс винесення 

такого рішення. Забезпечуючи особі реалізацію права на справедливий суд, 

держава повинна забезпечити особі належну реалізацію повного процесу 

правосуддя, включаючи виконання судового рішення. Тому, серед шляхів 

удосконалення правового регулювання організаційно-правових засад 

реалізації права на справедливий суд в Україні також потрібно виділити 

забезпечення швидкого та повного виконання судових рішень. Так, 

українське процесуальне законодавство визначає принцип обов’язковості 

судових рішень, а тому для його реалізації необхідно забезпечити суд 

відповідними шляхами впливу на порушника у випадку невиконання чи 

неналежного виконання рішень суду за зверненням до суду особи, чиї права 

порушені.  

О.А. Банчук та Р.О. Куйбіда зазначають, що проблема виконання 

судових рішень є однією з найгостріших у системі правосуддя України, так 

як більшість рішень Європейського суду з прав людини проти України 
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стосується питання невиконання судових рішень (рішення у справах 

«Войтенко проти України», «Жовнер проти України», «Шмалько проти 

України», «Ромашов проти України», «Бакай та інші проти України», 

«Півень проти України» тощо) [305, с.79].  

Погоджуємося, що невиправдане відкладення виконання обов’язкового 

рішення на тривалий термін також може порушувати положення ст. 6 КЗПЛ. 

Обгрунтованість такого відкладення повинна бути вирішена, зважаючи на 

складність правозастосування, поведінку заявника і компетентних 

представників влади, а також розмір і характер відшкодування збитків [306]. 

Доцільно дослідити рішення ЄСПЛ у справі «Іванов проти України» 

від 15 жовтня 2009 року, яке називають у правовій доктрині пілотним, 

оскільки виявлена проблема мала системний та повторюваний характер. Так, 

цим рішенням зобов’язано Україну розв’язати проблему невиконання або 

тривалої затримки виконання судових рішень. Європейський суд з прав 

людини у межах розгляду цієї справи визнав порушення Україною п. 1 ст. 6 

Конвенції про захист прав людини та основних свобод в частині доступу до 

правосуддя, порушення ст. 1 Протоколу № 1 до КЗПЛ, порушення ст. 13 

КЗПЛ. Оскільки нормами КЗПЛ не встановлено санкцій за невиконання чи 

неналежне виконання рішень Європейського суду з прав людини, а держави 

добровільно домовилися виконувати рішення даного суду, у яких вони 

виступають сторонами, то пілотне рішення так і не було виконане Україною 

у повному обсязі. Європейським судом з прав людини було визнано факт, що 

Україною вживається недостатньо заходів для вирішення питань 

невиконання чи неналежного (невчасного, зокрема) виконання судових 

рішень. 

Після набрання чинності 5 жовтня 2016 року Законом України «Про 

виконавче провадження» від 2 червня 2016 р. та Закону України «Про органи 

та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» від 2 червня 2016 р. в Україні фактично було запроваджено інститут 

приватних виконавців, які повинні здійснювати примусове виконання 

судових рішень. Така реформа сфери виконання судових рішень внесла 
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чимало суттєвих змін в цій сфері правовідносин, проте, для їх повного 

впровадження та приведення до ефективності потребується тривалий 

проміжок часу. Тому на сучасному етапі виконання реформи ще досить 

складно оцінювати ефективність нововведень в системі виконання судових 

рішень.  

Практика застосування нових норм і положень законодавства в сфері 

виконання судових рішень ще не сформована в повному обсязі, а відтак, не 

може належно оцінюватися. Варто відзначити, що новостворена 

альтернатива державній системі виконання рішень суду у вигляді приватних 

виконавців повинна сприяти конкуренції між ними та підвищенню рівня 

ефективності даного інституту. Поряд з тим, неминучим є подорожчання 

послуг виконання судових рішень як державних виконавців, так і приватних, 

що створює досить серйозні ризики реалізації права громадян на доступ до 

суду. Новації в розбудові виконавчих округів приватних виконавців можуть 

також виявитися проблемою, оскільки вони поширюються на територію 

області, АРК, міста Київ та Севастополь, без урахування адміністративно-

територіального устрою на рівні міст і районів, що може призвести до 

невідповідності судових й виконавчих округів та створювати практичні 

труднощі. Тому, вважаємо, що з метою забезпечення реалізації права на 

справедливий суд, необхідно забезпечити ефективність виконання судових 

рішень, зокрема, і шляхом економічної доступності звернення до державних 

виконавців та територіальної узгодженості виконавчих органів із судовими. 

Враховуючи окреслену проблематику уявляється доцільним визначити 

такі шляхи удосконалення механізму виконання рішень, а відтак, і реалізації 

права на справедливий суд: визначення розумних строків виконання судових 

рішень; встановлення відкритого, прозорого процесу виконання судових 

рішень для учасників провадження; публічна підзвітність громадськості 

щодо функціонування системи виконання рішень та вжитих державою 

заходів для її реформування; підвищення ефективності, забезпечення 

незалежності та неупередженості службовців Державної виконавчої служби, 

забезпечення належного контролю за їх діяльністю як громадського, так і з 
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боку держави; ліквідація факторів недоступності виконання судових рішень 

(економічних, територіальних тощо).  

Проблемною зоною реалізації права на справедливий суд в Україні 

залишається забезпечення дотримання розумного строку розгляду справи. 

Хоча процесуальним законодавством визначено межі розгляду відповідних 

справ, все ж на практиці допускається затягування судового процесу, що 

порушує право особи на справедливий суд. Так, проведене нами опитування 

демонструє, що 91% адвокатів, 60% суддів і 83% прокурорів вважають 

затягування строків розгляду справи нагальною проблемою судової системи 

України, яка потребує вирішення. Так само, більшість опитаних нами 

респондентів висловилися за удосконалення механізму дотримання 

розумного строку розгляду справи шляхом посилення відповідальності за 

умисне затягування процесуальних строків. 

Таким чином, удосконалюючи механізм дотримання судами розумного 

строку розгляду справи, необхідно, перш за все, забезпечити ефективний 

механізм оскарження дій суддів в рамках дисциплінарного провадження 

щодо порушення розумних строків розгляду справи. З іншої сторони, 

необхідно посилити відповідальність сторін судового процесу за умисне 

затягування строків провадження по справі. Новим процесуальним 

законодавством запроваджується електронне судочинство, метою якого є 

спрощення процедури судочинства та пришвидшення розгляду судових 

справ, втім, констатувати ефективність діяльності електронної системи 

судочинства зарано. 

О.Д. Святоцький, Т.Г. Захарченко, та С.Ф. Сафулько, зазначають, що 

поняття «розумний строк», яке згадується у пункті 1 ст. 6 КЗПЛ, є досить 

суб’єктивним, а тому може варіюватися в залежності від галузевої 

належності спрв, що розглядаються (цивільні чи кримінальні). Так, 

Європейський суд з прав людини, з’ясовуючи, чи відповідає судова 

процедура стандартам розумного строку, враховує складність справи, окремі 

аспекти поведінки заявника, що могли вплинути на продовження строку 

розгляду, підхід органів влади до розгляду конкретної справи, а також певні 
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обставини, які виправдовують більш тривалий строк судового розгляду. 

Розумний строк, як критерій, полягає у встановленні межі стану 

невизначеності, в якому знаходиться та чи інша особа через пред’явлення їй 

кримінального обвинувачування чи у зв’язку з цивільно-правовими 

відносинами. Кінцевим моментом стану невизначеності є момент набрання 

рішенням законної сили чи закриттям кримінальної справи [307, с.57].  

Слід звернути увагу, що першою державою, яка на національному рівні 

визначила механізм захисту права на справедливий судовий розгляд у 

розумний строк була Італія. Так, згідно так званого Закону Пінто, який 

набрав чинності у 2001 році, в Італії застосовується компенсаторний засіб 

захисту за надмірну тривалість судового розгляду. Відповідно, за порушення 

розумного строку судового розгляду в Італії заява про відшкодування шкоди 

може бути подана протягом здійснення судового провадження або ж 

впродовж шести місяців з дня набрання законної сили остаточного рішення 

суду у цій справі [308]. Подібну практику, вважаємо, доцільно було б 

впровадити і в українському судовому процесі, зважаючи на гостроту 

проблеми. Так, за затягування процесуальних строків доцільно визначити на 

законодавчому рівні матеріальну відповідальність винної сторони або ж 

держави, у випадку, якщо буде встановлено, що затягування строків 

здійснюється з вини відповідно сторони або суду. Звісно, обов’язок 

відшкодування шкоди, як і відповідальність судді, повинна наступати 

виключно у разі доведеності вини належними доказами. Така практика 

вирішення проблеми із недодержанням процесуальних строків слідує з 

рішень Європейського суду з прав людини.  

Так, в Англії, наприклад, питання співвідношення тривалості судового 

розгляду і його вартості вирішується у ході так званої реформи Вульфа, 

відповідно до якої суд складає та затверджує обов’язковий для сторін графік  

вирішення справи. У відповідності до даного графіка сторони зобов’язані у 

визначені строки надавати наявні у них докази та аргументовувати свою 

правову позицію. Для забезпечення дотримання учасниками судочинства 

строків графіка використовуються економічні форми впливу. Так, на 
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сторону, яка перешкоджає врегулюванню спору на ранній стадії, 

покладаються додаткові витрати – відшкодовує витрати стороні, яка права. 

Такі витрати, зазвичай, є досить високими, оскільки включають і вартість 

правової допомоги адвоката. Тому, чим довше затягується процес, тим 

більшими будуть відшкодування винної сторони [309, с.24-25]. Такий 

механізм забезпечення принципу розумності процесуальних строків 

видається нам ефективним та дієвим, а тому, вважаємо за доцільне 

запропонувати впровадження такого механізму в українське процесуальне 

законодавство. 

Забезпечення в повній мірі належного правового регулювання 

реалізації права на справедливий суд неможливо без визначення участі 

громадськості в забезпеченні ефективного правосуддя. І.О. Сквірський 

наголошує на демократії участі, яка проявляється через громадський 

контроль. Науковець визначає демократію участі поряд з представницькою 

демократією та зазначає, що демократія участі покликана не замінити 

представницьку демократію, а доповнити її і таким чином зробити більш 

функціональною [310, с.13]. Так, вважаємо, що посилення контролю 

суспільства за функціонуванням системи правосуддя має непересічне, а то й 

визначальне, значення в призмі визначення основних шляхів вдосконалення 

правового регулювання організаційно-правових засад реалізації права на 

справедливий суд.  

На думку С.С. Вітвіцького, хоча громадський контроль має виключно 

рекомендаційний характер та не забезпечується засобами примусу, все ж 

може впливати на державні структури через проведення громадських 

експертиз, опитувань громадян та роботи засобів масової інформації [311, 

с.4].  

Погоджуємося з позицією С.В. Гладія про те, що наявні в Україні 

форми залучення суспільства до безпосередньої участі в процесі здійснення 

судочинства (присяжні) не є достатньо ефективними та не досягають повною 

мірою мети їх впровадження, і проблема полягає не в недосконалості самих 
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форм, а, перш за все, в низькій активності громадян, правосвідомості та 

загальній правовій культурі [312, с.306].  

Вважаємо, що українському законодавцю необхідно працювати над 

встановленням довіри громадськості до судової гілки влади, а відтак, 

забезпечувати форми участі суспільства в процесі судочинства, зокрема, у 

формі громадського контролю, адже відповідно до даних Європейського 

соціального дослідження 2013 р. рівень довіри до судової системи в Україні 

за 5-бальною шкалою складав 2,1 бали. Загальний рівень довіри до суду в 

2013 р. в Україні, за даними Програми сталого розвитку ООН, 

оприлюдненими у 2016 р., складав не більше 16 %, що становив один із 

найнижчих показників у світі. Національні опитування надають судовій гілці 

влади ще нижчий кредит довіри, що склав у цифрових значеннях 10 % у 

2016 р. Рівень довіри до судової гілки влади на протязі останніх 10-ти років 

суттєво не підвищується й не знижується, коливаючись в районі 5-10 %. 

Такий висновок є досить невтішним для ініціаторів судової реформи і 

люстрації в судовій системі, адже означає, що всі здійснені на протязі цього 

часу заходи не впливають на рівень сприйняття українцями вітчизняної гілки 

влади [313]. А рівень довіри громадян до сучасного правосуддя в України за 

результатами нашого опитування, як уже зазначалося, є низьким, як 

вважають 70% та 49% опитаних адвокатів та суддів відповідно, або середнім 

(думка 30% та 51% опитаних адвокатів та суддів). 

Наступним вектором вдосконалення правового регулювання 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні 

можна визначити впровадження громадського моніторингу. Громадський 

моніторинг слід розглядати як свідомий та ціленаправлений процес 

отримання та фільтрування інформації для подальшого її використання в 

цілях проведення моніторингу [314, с.129].  

В судовій системі громадський моніторинг покликаний контролювати 

якість національного судочинства, забезпечення додержання прав громадян в 

судовому процесі та права на справедливий суд, зокрема. Окремою 

складовою громадського моніторингу в судочинстві варто відокремити 
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контроль відповідності судових рішень та національного судоустрою 

усталеним нормам міжнародного права. Важливо, щоб у державі існували 

сприятливі умови для організації громадського моніторингу діяльності судів, 

заохочувалось створення окремих громадських організацій, проектів 

громадського моніторингу. Доцільно також звернути увагу на те, що на 

законодавчому рівні встановлено можливість проводити фотозйомку, відео- 

та аудіозапис без отримання окремого дозволу суду. Таке законодавче 

положення, звичайно, сприяє громадському моніторингу, проте не визначає 

цілі, змісту такого моніторингу. Тому, вважаємо, що в процесі вдосконалення 

правового регулювання організаційно-правових засад реалізації права на 

справедливий суд доцільно визначити нормативно поняття, зміст, цілі та 

основні напрямки проведення громадського моніторингу в сфері правосуддя. 

Поряд із моніторингом функціонування судової системи потрібно 

проводити моніторинг засобів масової інформації, стан задоволеності 

населення судовою системою та веденням правосуддя в державі. Такі 

соціальні дослідження повинні бути підґрунтям для обговорень в 

правотворчих органах та визначати основні напрямки реформування даної 

сфери суспільних відносин. 

Забезпечуючи реалізацію права на справедливий суд, що беззаперечно 

включає забезпечення незалежності та неупередженості суддів, необхідно 

зменшувати залежність суду від інших гілок влади. Так, судді повинні бути 

абсолютно незалежними від впливу Президента, народних депутатів та 

представників Кабінету Міністрів, які є суб’єктами законодавчої ініціативи. 

У зв’язку з цим, основоположні принципи діяльності судової системи 

повинні визначатися виключно на конституційному рівні. Врегулювання 

таких принципових питань судоустрою на рівні звичайного закону за межами 

Конституції створюватиме ризик узалежнення судової гілки влади від 

політичних впливів. 

Іншим аспектом забезпечення незалежності суддів є зниження їх 

залежності від інших органів у межах судової системи, зокрема, від керівника 

судової установи. Реалізувати своє право на справедливий суд в повній мірі 
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особа зможе тільки за умови повної незалежності судді. З аналізу рішень 

Європейського суду з прав людини очевидно, що найпоширенішими 

порушеннями принципу незалежності суддів є порушення процедури їх 

призначення та вплив на них через дисциплінарну відповідальність чи 

кар’єрний ріст. Зокрема, як приклад можна навести рішення Європейського 

суду з прав людини у справі «Oleksandr Volkov v. Ukraine» [315], у якому 

було встановлено порушення об’єктивної неупередженості Вищої ради 

юстиції (сьогодні – Вища рада правосуддя), а також рішення у справі «Salov 

v. Ukraine» [316], яким було встановлено факт тиску на суд з боку Голови 

апеляційного суду. Цікавою позицією з цього приводу поділився суддя 

Верховного суду України О.Б. Прокопенко. Так, суддя зазначив, що існують 

непроцесуальні (фактичні) відносини, які виникають при розгляді конкретної 

справи між суддями різних ланок судової системи, що може безпосередньо 

впливати на безсторонність суддів. Часто судді місцевих судів 

консультуються із суддями апеляційних судів щодо вирішення справи по 

суті, зокрема, такі консультації можуть стосуватися питань кваліфікації чи 

призначення покарання тощо. Іноді редагування проектів вироків та інших 

процесуальних рішень, неофіційні вказівки щодо розгляду кримінальної 

справи можуть надаватися так званим зональним суддею, від якого фактично 

залежить рух судової справи та оцінка якості роботи суду, що входить до 

його зони. Зазвичай судді місцевих судів при вирішенні судових справ 

орієнтуються на позицію суддів вищого рівня суду, які, відповідно, не 

зацікавлені у зміні чи скасуванні попередніх рішень. У таких випадках можна 

говорити про неформальне адміністративне підпорядкування між суддями 

різних ланок. Тут потрібно звернути увагу на поширеність таких відносин 

між суддями, так як вони перебувають поза межами правового регулювання. 

О.Б. Прокопенко наголошує, що в таких ситуаціях діє «дух» суддівської 

корпоративності [317, c.8].  

На нашу думку, держава повинна працювати над підвищенням 

загального рівня компетентності суддів, це, здебільшого, стосується суддів 
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місцевих судів. Так, вищий рівень професійної обізнаності суддів сприятиме 

підвищенню рівня їх впевненості та самостійності при прийнятті рішень. 

Звичайно, важливими елементами забезпечення реалізації права особи 

на справедливий суд є чесний неупереджений суд та правосуддя без проявів 

корупції. Оскільки рівень корупції в судовій системі України залишається 

досить високим, то, відповідно, результати люстрації даних органів вказують 

на малоефективність заходів очищення суддівського корпусу.  

У грудні 2015 року фактично завершилися перевірки судового апарату 

за ЗУ «Про очищення влади» від 14 жовтня 2014 р., за результатами яких 

практично не було вжито суттєвих заходів щодо очищення суддівського 

корпусу. Оскільки в процесі проведення такої перевірки багато суддів пішли 

у відставку, звільнилися за власним бажанням, або ж у зв’язку із закінченням 

строку повноважень, були звільнені через відсутність заяви на проходження 

перевірки їх кваліфікації тощо, можна говорити про уникнення окремими 

суддями відповідальності.  

Ще одним законодавчим актом передбачалася люстрація суддів, які 

обіймали адміністративні посади в судах – так, пункт 2 Прикінцевих та 

перехідних положень ЗУ «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні» [318] визначав, що з дня набрання чинності даним законом 

вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад, голови вищих 

спеціалізованих судів, їх заступники, голови апеляційних судів, їх 

заступники, голови місцевих судів та їх заступники, секретарі судових палат 

вищих спеціалізованих судів, їх заступники та секретарі судових палат 

апеляційних судів. Проте, цікаво, що більшість суддів, які були люстровані з 

відповідних адміністративних посад цим законом все ж були поновлені на 

своїх посадах колективами судів. Така ситуація свідчить про неефективність 

такого механізму проведеної люстрації.  

Також до факторів порушення реалізації права на справедливий суд 

можна віднести брак повноважних суддів, який негативно позначається як на 

якості, так і на оперативності здійснення правосуддя. Так, 

перенавантаженість судів в цілому негативно позначається на забезпеченні 
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доступності правосуддя та розгляду справи в розумні строки. Сьогодні існує 

чимало причин кадрового браку суддів, зокрема до таких можна віднести 

завершення строку повноважень суддів, призначених на п’ятирічний термін 

вперше та яких Верховна Рада України не обрала безстроково, звільнення 

суддів за процесами люстрації, масовий вихід суддів у відставку, затримки 

приведення суддів до присяги, зволікання із проведенням конкурсних 

відборів суддів до місцевих судів. Так, Верховна Рада України практично не 

займалась безстроковим обранням суддів після завершення п’ятирічного 

терміну виконання ними своїх повноважень більше двох років поспіль, що 

суттєво знизило кількість повноважних суддів. Сьогодні вирішення даного 

питання покладено на Вищу раду правосуддя, яка повинна перевірити 

матеріали по таких суддях і за результатами перевірки суддівських досьє та 

співбесід внести відповідні подання Президенту України.  

Масовий вихід суддів у відставку зумовлений переважно відмовою 

суддів проходити відповідні кваліфікаційні іспити та небажанням 

підтверджувати законність своїх доходів і декларувати їх. Такий стан речей 

фактично знижує рівень доступності правосуддя на окремих територіальних 

одиницях, а це є суттєвим порушенням державою права громадян на 

справедливий суд, незважаючи на те, що такий стан речей є тимчасовим. 

Тому, надалі держава повинна не допускати таких ситуацій та мобільно 

виправляти такі недоліки судоустрою. Поряд з тим, кількість суддів у судах 

окремих адміністративно-територіальних одиниць повинна бути співмірною 

із кількістю населення відповідного судового округу, а тому доцільно 

проводити постійний моніторинг завантаженості судів та, аналізуючи 

отримані дані, регулювати штатну чисельність суддів відповідно до потреб 

населення конкретного округу для того щоб забезпечити їм доступність до 

суду. 

Останнім часом, після ухвалення нового законодавства про 

прокуратуру та інші правоохоронні органи, антикорупційного законодавства 

впродовж 2014-2016 років, виникла ще одна проблема узгодження 

територіальної юрисдикції судів із відповідною юрисдикцією 
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правоохоронних органів. Так, підсудність та підвідомчість окремих 

кримінальних проваджень суттєво змінилася. Підвідомчість правоохоронних 

органів часто об’єднує декілька адміністративно-територіальних одиниць або 

їх частин. В середньому на правоохоронний орган чи прокуратуру припадає 

до п’яти місцевих судів. А оскільки місцеві загальні суди фактично 

побудовані згідно адміністративно-територіального устрою нашої держави, 

то, відповідно, зміна підвідомчості правоохоронних органів потребує 

узгодження їх діяльності з судовими органами. Поряд з тим, існує проблема 

територіальної віддаленості між судами та відповідними правоохоронними 

органами, що породжує окремі складнощі явки представників 

правоохоронних органів у суди, поданні та отриманні окремих 

процесуальних документів тощо. Тому, доцільно для забезпечення реалізації 

права громадян на справедливий суд узгодити території підвідомчості 

правоохоронних органів та підсудності судів. 

Якщо розглядати стан фізичної доступності правосуддя для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, потрібно звернути увагу, що 

нормативи доступності приміщень судів для осіб з особливими фізичними 

вадами не дотримуються. Більшість українських судів є недоступними для 

інвалідів, які пересуваються на спеціальних візках. Не у всіх приміщеннях 

суду забезпечено спеціальні місця для паркування автомобілів інвалідів на 

прилеглих територіях судів, також відсутні і спеціальні санвузли для даної 

категорії осіб, тактильна і звукова інформація, ліфти. Також в окремих судах 

вхідні двері або надто вузькі для можливості проїхати в них на інвалідному 

візку, або ж встановлюються «двері-вертушки», які також унеможливлюють 

прохід для людини з обмеженими фізичними можливостями. Такі чинники 

мають негативний вплив на фізичну доступність судів для населення. Тому, 

вважаємо, що дані проблеми необхідно вирішувати якнайшвидше на 

загальнодержавному рівні для того щоб забезпечити всім особам реалізацію 

права на доступ до правосуддя, а відтак і на справедливий суд. 

Як зазначає О. Овчаренко, на початку 2016 р. громадська організація 

інвалідів «Креавіта» здійснила перевірку дев’яти районних судів і 
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Апеляційного суд Харківської області. Активістами організації була вивчена 

доступність прилеглої території, паркування, внутрішній простір, зали 

засідань, санвузли. У підсумку жодна будівля судів не виявилося доступною 

повністю. Загальні проблеми – це відсутність спеціальних паркомісць, ліфтів, 

тактильної і звукової інформації, обладнаних санвузлів, а також вузькі вхідні 

двері, високі пороги. Крім того, є суди, в які ведуть так звані «двері-

вертушки», проїхати через які на візку просто неможливо.  Аналогічна 

ситуація спостерігається по всій країні й у 2016 р.  та 2017 р. суттєвих 

зрушень з цього питання не спостерігалося [319]. А проведене нами 

опитування адвокатів на предмет забезпечення доступом до судів так званих 

маломобільних груп населення демонструє, що 83% опитаних адвокатів 

наголошують на фактичній відсутності такого доступу.  

Для того, щоб забезпечити реальну реалізацію права на справедливий 

суд в державі, недостатньо лише врегулювання даного питання на 

законодавчому рівні. Незважаючи на спробу українського законодавця 

комплексно реформувати українське судочинство, залишаються 

невирішеними низка практичних проблем, які потребують врегулювання та 

ефективного механізму вирішення.  

Оскільки право на справедливий суд є комплексним та системним 

поняттям, правове регулювання механізмів його реалізації зачіпає практично 

всі сфери національного судочинства. Для забезпечення ефективного 

правового регулювання організаційно-правових засад реалізації права на 

справедливий суд в Україні необхідно вжити низку організаційно-правових 

заходів, спрямованих на забезпечення доступності та ефективності 

правосуддя, незалежності та неупередженості суддів, розгляду справи в 

розумні строки, належного та вчасного виконання судових рішень, 

активізації участі громадськості в контролі та процесі моніторингу 

правосуддя.  
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Висновки до розділу 3 

1. Чинна нормативно-правова база України містить велику кількість 

нормативно-правових актів, спрямованих на пряме чи опосередковане 

врегулювання питання реалізації права на справедливий суд. Поряд з тим, 

окремі елементи права на справедливий суд визначаються та роз’яснюються 

різними судовими інстанціями, в тому числі Європейським судом з прав 

людини у справах проти України.  

Варто зазначити, що нормативно-правове забезпечення організаційно-

правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні значно 

удосконалилося за останні роки. Сучасний стан нормативно-правового 

забезпечення організаційно-правових засад реалізації права на справедливий 

суд в Україні максимально наблизився до міжнародних стандартів, проте, як 

демонструє практика Європейського суду з прав людини, зберігається певна 

прогалинність в механізмах реалізації правових норм. Втім, судова система 

та сфера правосуддя України в цілому на сучасному етапі реформ піддаються 

суттєвим змінам, ефективність та результативність яких можливо буде 

оцінити вже в найближчому майбутньому. Визначене Конвенцією про захист 

прав людини та основоположних свобод право на справедливий суд повністю 

імплементовано в національне законодавство України, проте, 

несистематизованість його регламентації у нормах різних галузевих правових 

актів знижує ефективність його реалізації.  

Така судова практика вказує на недосконалість правового механізму 

забезпечення реалізації принципу презумпції невинуватості особи, а відтак, 

реалізації права на справедливий суд. Національні суди повинні враховувати 

висновки Європейського суду з прав людини та приділяти особливу увагу 

забезпеченню правових норм при прийнятті ним рішень та створювати 

належну судову практику. 

Таким чином, на підставі ґрунтовного аналізу чинного законодавства та 

судової практики можна визначити, що нормативно-правове забезпечення 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні 
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перебуває в процесі реформування в межах загальнодержавної судової 

реформи.  

2. Аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, що 

визначені КЗПЛ елементи права на справедливий суд впроваджені в норми 

національного права в повному обсязі, проте існують певні прогалини та 

проблемні сфери, які потребують визначення шляхів удосконалення. 

Одним з недоліків нормативного регулювання права на справедливий 

суд в Україні процесуальним законодавством у різних правових галузях є 

часткове дублювання загальних норм. Вважаємо, що недоцільно копіювати у 

всіх процесуальних кодексах положення, які є загальними, основоположними 

для всіх сфер судового процесу. Пропонуємо визначити основні, засадничі 

положення щодо реалізації права на справедливий суд у профільному Законі 

України «Про судоустрій та статус суддів», а нормами галузевих 

процесуальних кодексів визначати особливості окремих галузевих судових 

проваджень. 

З аналізу стану нормативно-правового забезпечення організаційно-

правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні уявляється 

доцільним запропонувати наступні шляхи його удосконалення: 

- запозичення моделі конституційної скарги, відповідно до якої кожен 

громадянин при порушенні його конституційних прав може звернутися до 

Конституційного Суду з метою реформування і вдосконалення цього 

інституту в Україні. Така скарга може бути подана з підстав порушення прав, 

передбачених Конвенцією. Для цього доцільно було б утворити в 

Конституційному Суді України окрему колегію, яка б займалася розглядом 

таких конституційних скарг громадян. Попередньо такі скарги доцільно 

розглядати суддею одноособово, а у разі встановлення порушення – 

колегіально. З метою уникнення проблем із затягуванням строку розгляду 

таких скарг, пропонуємо строк для винесення рішення по справі встановити 

до одного року, а у випадку безпідставного порушення цього строку скарга 

вважатиметься задоволеною. За результатами розгляду скарги 

Конституційний Суд України не повинен скасовувати рішення попередніх 
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судів, а лише призначити компенсацію, встановивши порушення (з метою 

дотримання принципу кінцевості судових рішень). В окремих випадках, якщо 

компенсація не може відшкодовувати порушення особистих немайнових 

прав, рішення суду загальної або спеціальної юрисдикції може бути 

переглянуто Верховним Судом за прикладом, як це передбачено для 

перегляду рішень за результатами розгляду у Європейському суді з прав 

людини; 

- забезпечення гнучкого механізму поновлення строків позовної 

давності, без встановлення абсолюту автоматичної відмови у випадку їх 

пропущення; 

- розроблення стратегії економічної доступності справедливого 

правосуддя кожному та механізму її впровадження, зокрема, необхідною є 

оптимізація розміру судових витрат; 

- забезпечення доступу окремих категорій громадян до правосуддя 

через розвиток мережі центрів надання первинної правової допомоги, в тому 

числі, і дистанційних пунктів;  

- проведення постійного моніторингу доступності правової допомоги 

різним верствам населення, визначення тих категорій осіб, які її потребують; 

- створення центрального органу контролю надання первинної 

безоплатної правової допомоги, який займатиметься постійним моніторингом 

якості надання безоплатної правової допомоги; 

- для більш ефективного забезпечення реалізації громадян права на 

справедливий суд необхідно офіційно визначити поняття неправосудного 

рішення, також потребує удосконалення практика доказування завідомої 

неправосудності рішення, визначення конкретних механізмів розслідування 

цього злочину;  

- встановлення відповідальності держави за завідомо неправосудні 

рішення у справах всіх правових галузей, поряд із особистою 

відповідальністю суддів. На нашу думку, статтю 62 Конституції України 

доцільно було б викласти в такій редакції: «держава відшкодовує 

матеріальну та моральну шкоду, завдану постановленням завідомо 
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неправосудного вироку, рішення, ухвали чи постанови суду, визнаного таким 

у встановленому законом порядку»; 

- забезпечення швидкого та повного виконання судових рішень 

шляхом: визначення розумних строків виконання судових рішень, 

встановлення відкритого, прозорого процесу виконання судових рішень для 

учасників такого провадження, публічна підзвітність громадськості щодо 

функціонування системи виконання рішень та вжитих державою заходів для 

її реформування та підвищення ефективності, забезпечення незалежності та 

неупередженості службовців Державної виконавчої служби, ліквідація 

факторів недоступності виконання судових рішень (економічних, 

територіальних тощо), встановлення належного контролю за їх діяльністю – 

як громадського, так і з боку держави;  

- визначення на нормативно-правовому рівні матеріальної 

відповідальності винної сторони або ж держави за умисне затягування 

процесуальних строків у випадку, якщо буде встановлено, що затягування 

строків здійснюється з вини відповідно сторони або суду; 

- зниження залежності суддів від інших органів у межах судової 

системи, зокрема і від керівника судової установи; 

- забезпечення фізичної доступності правосуддя для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями; 

- подальший аналіз засобів правового забезпечення реалізації права на 

справедливий суд в інших державах-членах європейської спільноти та 

визначення способів використання їх позитивного досвіду з урахуванням 

особливостей української правової системи. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розв’язане наукове завдання щодо розроблення 

теоретичних, правових і практичних засад, спрямованих на удосконалення 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд та 

сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають 

вимогам наукової новизни, зокрема:  

1. Визначено, що право на справедливий суд – це комплекс 

змістовного, інституційного, матеріального та процесуального елементів 

права, що забезпечують незалежний, безсторонній, доступний та 

справедливий суд. 

Констатовано, що право на справедливий суд є одним із 

основоположних у сучасних цивілізованих державах. Його законодавча 

регламентація, система гарантування та механізм забезпечення визначають 

стан і рівень розвитку правової культури у суспільстві.  

Встановлено, що зміст (сутність) права на справедливий суд є 

можливим через усвідомлення змістовних елементів права на справедливий 

суд, які, по-перше, базуються на розумінні справедливості у тому чи іншому 

соціальному кластері, адже рішення може бути законним, проте, прийнятим 

відповідно до законодавства, яке прийняте на користь певної соціальної 

групи. По-друге, змістовний аспект права на справедливий суд тісно 

пов’язаний з чинною системою соціальних та правових цінностей у державі. 

Існування справедливого суду носить аксіологічне значення для будь-якої 

правової системи, а тому реальне забезпечення справедливого судочинства є 

відображенням належного рівня правової культури та законодавства в 

цілому. По-третє, сутнісний аспект права на справедливий суд дозволяє 

говорити про неабияку значущість інституту суду для належного 

функціонування суспільних відносин.  

2. Визначено, що гарантіями права на справедливий суд є: 1) 

організація та структура судової системи; 2) порядок ведення судових 

проваджень; 3) право, згідно з яким вирішується спір. При цьому, доведено, 
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що сам факт передбачення таких гарантій у законодавстві, як це є у багатьох 

державах романо-германської правової сім’ї, ще не означає, що реалізація 

такого права гарантується чи забезпечується державою у кожному 

конкретному випадку. Встановлено, що у будь-якому разі – право на 

справедливий суд є мірилом того, наскільки судова система пристосована до 

того, щоб згідно з загальноприйнятими суспільно-правовими уявленнями про 

справедливість забезпечити кожному суб’єкту права, який звернувся за 

захистом своїх прав до суду, права на справедливий суд з урахуванням його 

найбільш широкого розуміння. 

3. Класифіковано види елементів права на справедливий суд на: 

1) змістовні (або сутнісні); 2) інституційні; 3) матеріальні; 4) процесуальні. 

Доведено, що у взаємозв’язку саме змістовна, інституційна, матеріальна та 

процесуальна складові права на справедливий суд складають комплекс 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд. 

Під змістовними елементами права на справедливий суд розуміється 

сукупність соціальних та правових цінностей суспільства, що визначають 

поняття справедливого судового процесу. Інституційна складова права на 

справедливий суд є фундаментом функціонування законно та належно 

сформованих судових органів, на які законодавством покладено функції зі 

здійснення правосуддя у межах їх юрисдикції та повноважень. Під 

матеріальною складовою права на справедливий суд, на нашу думку, 

необхідно розуміти регламентовану законодавством легальну можливість 

звернутися в суд за захистом своїх порушених прав чи інтересів, яка має 

свою чітко визначену форму, і досягти певного процесуального результату. 

Процесуальний елемент права на справедливий суд – це той обсяг 

процесуальних можливостей, які надаються особам, що користуються правом 

на справедливий суд, а саме комплекс процесуальних прав та обов’язків, а 

також механізми реалізації права на справедливий суд та гарантії 

забезпечення справедливого судового процесу. 

Правову конструкцію права на справедливий суд запропоновано 

розглядати крізь призму таких елементів права на справедливий суд, як: 
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доступ до суду; справедливість; рівність сторін; незалежність суду; 

безсторонність суду; розгляд справи судом, встановленим законом; 

публічний розгляд справи; можливість обмеження публічності розгляду 

справи в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки; 

змагальність; розумність строку розгляду справи; право на винесення 

рішення; право на примусове виконання рішення або вироку; право на 

конституційну скаргу; право на звернення до суду; гарантоване надання 

правової допомоги; законодавче визначення мінімуму прав обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення; презумпція невинуватості; право 

на оскарження; право не оскаржувати остаточне рішення суду; суд 

присяжних; прогнозованість судових рішень; можливість відмовитись від 

права на доступ до суду на користь інших форм вирішення спору, якщо така 

відмова є вільною та чіткою; відновне правосуддя; унеможливлення 

зворотної дії кримінальних законів; право на перегляд вироку; право на 

відшкодування у разі помилкового судового вироку. 

4. Розкрито тенденції розвитку права на справедливий суд в різні 

періоди історії. Встановлено, що період античності характеризується 

сильним впливом релігійних начал, а тому справедливий суд гарантується 

божественним впливом, поряд з тим ще однією рисою античного 

судочинства є вплив народного суду та могутність полісу. Констатовано, що 

для епохи Відродження характерним є зосередження уваги на абсолютній 

незалежності та неупередженості судді, а також рівності кожного перед 

законом. Визначено, що доба Просвітництва в основу справедливого 

правосуддя ставить суспільні інтереси, а ХХІ століття ознаменувалось 

нормативним визначенням права на справедливий суд у Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод та численними науковими 

дослідженнями права на справедливий суд у різних напрямах.  

Доведено загальне походження, генетична спорідненість і 

спадкоємність норм, що регулюють право на справедливий суд з більш 

чіткою регламентацією механізмів його реаліазції на кожному новому етапі 

розвитку держави та суспільства.  
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5. Встановлено, що особливостями організаційно-правових засад 

реалізації права на справедливий суд в англо-американській правовій сім’ї є 

гнучкість у процесуальних та матеріально-правових питаннях судової 

системи та значні дискреційні повноваження судів. Розкрито особливості 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд у Франції, 

а саме: деталізоване нормативне визначення засад діяльності суддів, умов 

визнання їх упередженості, правил визначення складу суду, відводу та 

самовідводу. Запропоновано враховувати позитивний досвід Канади у 

контексті правової організації адміністрування судового апарату та його 

спрямованість на забезпечення комфортної взаємодії сторін та канцелярії 

суду. Визначено корисні та позитивні для досвіду діяльності української 

моделі присяжних такі елементи іспанської комбінованої моделі присяжних 

як: відкрита судова процедура складання списків кандидатів у присяжні; 

вимога кваліфікованої більшості голосів при несприятливих для підсудного 

відповідях на питання у вердикті; наділення присяжних правом виносити 

рішення про умовне звільнення; видача форми вердикту кожному 

присяжному і т. д.). 

6. Констатовано, що чинна нормативно-правова база України містить 

велику кількість нормативно-правових актів, спрямованих на пряме чи 

опосередковане врегулювання питання реалізації права на справедливий суд. 

Поряд з тим, уточнено, що окремі елементи права на справедливий суд 

визначаються та роз’яснюються різними судовими інстанціями, в тому числі 

Європейським судом з прав людини у справах проти України.  

Встановлено, що чинне нормативно-правове забезпечення 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні 

максимально наближене до міжнародних стандартів, проте, як демонструє 

практика ЄСПЛ, зберігається певна прогалинність в механізмах реалізації 

правових норм.  

Доведено, що визначене Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод право на справедливий суд імплементовано в 

національне законодавство України, проте, несистематизованість його 
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регламентації у нормах різних галузевих правових актів знижує ефективність 

його реалізації.  

7. Констатовано, що одним з недоліків нормативного регулювання 

права на справедливий суд в Україні процесуальним законодавством у різних 

правових галузях є часткове дублювання загальних норм. Запропоновано 

визначити основні, засадничі положення щодо реалізації права на 

справедливий суд у профільному Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів». 

На підставі аналізу чинного стану нормативно-правового забезпечення 

організаційно-правових засад реалізації права на справедливий суд в Україні 

запропоновано такі шляхи його удосконалення: 

- впровадити модель конституційної скарги, відповідно до якої кожен 

громадянин при порушенні його конституційних прав може звернутися до 

Конституційного Суду України. Для цього запропоновано утворити в 

Конституційному Суді України окрему колегію, яка б розглядала такі 

конституційні скарги; 

- забезпечити гнучкий механізм поновлення строків позовної давності 

без встановлення абсолюту автоматичної відмови у випадку їх пропущення; 

- розробити стратегію економічної доступності справедливого 

правосуддя кожному та механізм її впровадження, зокрема, необхідною є 

оптимізація розміру судових витрат; 

- забезпечити доступ окремих категорій громадян до правосуддя через 

розвиток мережі центрів надання первинної правової допомоги, в тому числі, 

і дистанційних пунктів;  

- створити центральний орган контролю надання первинної безоплатної 

правової допомоги; 

- офіційно визначити поняття неправосудного рішення;  

- встановити відповідальність держави за завідомо неправосудні 

рішення у справах всіх правових галузей, поряд із особистою 

відповідальністю суддів; 
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- забезпечити швидке та повне виконання судових рішень шляхом: 

визначення розумних строків виконання судових рішень, встановлення 

відкритого, прозорого процесу виконання судових рішень для учасників 

такого провадження, публічної підзвітності громадськості щодо 

функціонування системи виконання рішень та вжитих державою заходів для 

її реформування та підвищення ефективності, забезпечення незалежності та 

неупередженості службовців Державної виконавчої служби, ліквідації 

факторів недоступності виконання судових рішень (економічних, 

територіальних тощо), встановлення належного контролю за їх діяльністю – 

як громадського, так і з боку держави;  

- визначити на нормативно-правовому рівні матеріальну 

відповідальність винної сторони або ж держави за умисне затягування 

процесуальних строків у випадку, якщо буде встановлено, що затягування 

строків здійснюється з вини відповідно сторони або суду; 

- забезпечити фізичну доступність правосуддя для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. 

. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Анкета опитування адвокатів, суддів та прокурорів 

 

 

Шановні адвокати, суддів та прокурори! 

 

Просимо Вас взяти участь у опитуванні,  

що проводиться аспірантом кафедри правосуддя Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у зв’язку із проведенням дослідження на 

тему: «Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий суд: 

порівняльно-правовий аспект» 

 

 

1. Як Ви вважаєте, чи достатнім є законодавче регулювання організаційно-

правових засад права на справедливий суд для його ефективної реалізації ?  

а) так; 

б) ні. 

 

2. Чи є, на Вашу думку, досконалим законодавче визначення поняття права 

на справедливий суд?  

а) так; 

б) ні. 

 

3. Як Ви вважаєте, чи в повній мірі сьогодні реалізується право на 

справедливий суд громадянами України?  

а) так; 

б) ні. 

 

4. Як Ви вважаєте, чи успішно Україною застосовується міжнародний 

досвід щодо механізмів забезпечення організаційно-правових засад права на 

справедливий суд?  

а) так; 

б) ні. 

 

5. Як Ви вважаєте, чи існує необхідність в запозиченні іноземного досвіду 

щодо забезпечення реалізації права на справедливий суд?  

а) так; 

б) ні. 

 

6. Як Ви вважаєте, чи виникають у громадян з фізичними обмеженнями 

проблеми фізичного доступу до правосуддя в Україні?  

а) так; 

б) ні. 
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7. Чи вважаєте ви ефективною проведену судову реформу в сфері 

забезпечення організаційно-правових засад права на справедливий суд?  

а) так; 

б) ні. 

 

8. Як Ви вважаєте, чи потрібно встановлювати персональну 

відповідальність суддів за порушення права на справедливий, зокрема, за 

постановлення завідомо неправосудного рішення?  

а) так; 

б) ні. 

 

9. Як Ви вважаєте, чи актуальним є сьогодні питання підвищення рівня 

кваліфікації українських суддів? 

а) актуальним; 

б) ні, українські судді характеризуються високим рівнем професійної 

кваліфікації. 

  

10. Як Ви вважаєте, чи зможе впровадження громадського моніторингу за 

реалізацією права на справедливий суд в Україні покращити її рівень?  

а) так; 

б) ні. 

 

11. Яким, на Вашу думку, є рівень довіри громадян до правосуддя сьогодні в 

Україні? 

а) високий; 

б) середній; 

в) низький. 

 

12. Як Ви вважаєте, чи існує необхідність вжиття відповідних заходів в 

системі судових органів України з метою зниження рівня залежності суддів від 

керівників судових установ?  

а) так; 

б) ні. 

 

13. Як Ви вважаєте, чи доступне українське правосуддя для людей з 

обмеженими можливостями? 

а) так; 

б) ні. 

 

14.  Чи існує, на Вашу думку, в українській судовій системі проблема із 

затягуванням процесуальних строків? 

а) так; 

б) ні. 
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15. Чи доцільним, на Вашу думку, є удосконалення механізму дотримання 

розумного строку шляхом посилення відповідальності за умисне затягування 

процесуальних строків? 

а) так; 

б) ні. 

 

16. Чи є пріоритетними для Вас роз’яснення та тлумачення Європейського 

суду з прав людини?  

а) так; 

б) не завжди; 

в) ні. 

 

 

 

Дякуємо за увагу! 
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Додаток Б 

 

Зведені таблиці опитування суддів, адвокатів 

та прокурорів 

Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Як Ви вважаєте, чи достатнім є законодавче регулювання організаційно-

правових засад права на справедливий суд для його ефективної реалізації ?  

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
32 68 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
79 21 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 
26 74 

 

 

 
 

Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Чи є, на Вашу думку, досконалим законодавче визначення поняття права на 

справедливий суд?  

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
41 59 
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Кількість респондентів 

суддів (%) 
78 22 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 
20 80 

 

 

Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Як Ви вважаєте, чи в повній мірі сьогодні реалізується право на 

справедливий суд громадянами України?  

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
0 100 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
27 73 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 
12 88 
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Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Як Ви вважаєте, чи успішно Україною застосовується міжнародний досвід 

щодо механізмів забезпечення організаційно-правових засад права на 

справедливий суд?  

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
7 93 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
51 49 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 
35 65 

 

 

 

Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Як Ви вважаєте, чи існує необхідність в запозиченні іноземного досвіду щодо 

забезпечення реалізації права на справедливий суд?  

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
93 7 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
49 51 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 
65 35 
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Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Як Ви вважаєте, чи виникають у громадян з фізичними обмеженнями 

проблеми фізичного доступу до правосуддя в Україні? 

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
51 49 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
55 45 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 
92 8 
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Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Чи вважаєте ви ефективною проведену судову реформу в сфері забезпечення 

організаційно-правових засад права на справедливий суд?  

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
21 79 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
51 49 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 
35 65 

 

 
 

Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Як Ви вважаєте, чи потрібно встановлювати персональну відповідальність 

суддів за порушення права на справедливий, зокрема, за постановлення завідомо 

неправосудного рішення?  

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
94 6 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
8 92 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 
89 11 
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Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Як Ви вважаєте, чи актуальним є сьогодні питання підвищення рівня 

кваліфікації українських суддів? 

 

Варіанти відповідей a) Актуальним 

б) Ні, українські судді 

характеризуються 

високим рівнем 

професійної кваліфікації 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
66 34 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
62 38 
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Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Як Ви вважаєте, чи зможе впровадження громадського моніторингу за 

реалізацією права на справедливий суд в Україні покращити її рівень?  

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
84 16 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
52 48 

 

 
 

Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Яким, на Вашу думку, є рівень довіри громадян до правосуддя сьогодні в 

Україні? 

 

Варіанти відповідей a) Високий б) Середній б) Низький 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
0 30 70 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
0 51 49 
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Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Як Ви вважаєте, чи існує необхідність вжиття відповідних заходів в системі 

судових органів України з метою зниження рівня залежності суддів від керівників 

судових установ?  

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
90 10 
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Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Як Ви вважаєте, чи доступне українське правосуддя для людей з обмеженими 

можливостями? 

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
17 83 

 

 

 

 
 

 

Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Чи існує, на Вашу думку, в українській судовій системі проблема із 

затягуванням процесуальних строків? 

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
91 9 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
60 40 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 
83 17 
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Результати анкетування адвокатів, суддів та прокурорів щодо питання: 

 

Чи доцільним, на Вашу думку, є удосконалення механізму дотримання 

розумного строку шляхом посилення відповідальності за умисне затягування 

процесуальних строків? 

 

Варіанти відповідей a) Так б) Ні 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 
90 10 

Кількість респондентів 

суддів (%) 
80 20 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 
60 40 
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Додаток В 

 

Класифікація елементів права на справедливий суд 

 

Схема 

      

     

справедливість  

     

рівність сторін  

   

 

 

незалежність суду  

  

змістовні 

(сутнісні) 

 

безсторонність суду  

 

 

   

публічний розгляд справи  

     

змагальність 

     

розумність строку розгляду справи 

     

презумпція невинуватості  

     

прогнозованість судових рішень 

ел
ем

ен
т
и

 п
р

а
в

а
 н

а
 с

п
р

а
в

ед
л

и
в

и
й

 с
у
д

 

 

   

відновне правосуддя 

 

     

     

   

доступ до суду  

 

 

  

розгляд справи судом, встановленим законом  

  інституційні 

 

суд присяжних 

 

   

можливість відмовитись від права на доступ до суду на користь інших видів 

вирішення спору, якщо така відмова є вільною та чіткою 

 

     

   

право на винесення рішення 

 

   

гарантоване надання правової допомоги  

 

 

 

 

законодавче визначення мінімуму прав обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення 

  матеріальні 

 

право на відшкодування у разі помилкового судового вироку 

 

   

право не бути притягнутим до відповідальності або покараним за один і той 

самий злочин 

 

   

унеможливлення зворотної дії кримінальних законів 

 

   

право на перегляд винесеного у кримінальній справі вироку 

 

 

   

право не оскаржувати остаточне рішення суду 

      

      

      

      

     

право на примусове виконання рішення суду або вироку 

   

 

 

право на конституційну скаргу 

  
процесуальні 

 

право на звернення до суду 

     

право на оскарження 

     

можливість обмеження публічності розгляду справи в інтересах моралі,  

     

громадського порядку чи національної безпеки 
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Додаток Г 
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