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ВІДГУК
офіційного опонента кандидата юридичних наук Польового Олександра 
Леонідовича на дисертацію Камінської Ілони Василівни на тему: 
“Незалежність суду як засада організації судової влади”, поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00Л0 -  
судоустрій; прокуратура та адвокатура

На сьогодні одним із пріоритетних завдань нашої держави є проведення 

належної судової реформи, яка б відповідала міжнародним та європейським 

стандартам у сфері судоустрою, а також забезпечувала ефективний судовий захист 

прав і свобод людини. Для забезпечення виконання цього завдання вітчизняний 

законодавець вніс концептуальні зміни до Конституції України в частині 

правосуддя та зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», цим 

самим посилив гарантії здійснення правосуддя в Україні. Суттєвих змін зазнали 

низка основоположних засад організації судової влади. Вагоме місце серед цих 

засад відіграє засада належності суддів, від ефективності реалізації якої залежить 

забезпечення належного судового захисту прав і свобод людини, створення 

належного рівня організації та функціонування судової влади, підвищення рівня 

довіри громадян до судової влади тощо. Тобто незалежність суду як засада 

організації судової влади є ключовим компонентом проведення належної судової 

реформи в нашій державі.

Окремі питання незалежності суддів, судової влади були предметом наукових

пошуків таких вітчизняних вчених, як В. Д. Бринцева, М. С. Булкат,

Т. В. Варфоломеєвої, М. Й. Вільгушинського, С. В. Глущенко, В. Г. Гончаренка,
*

В. В. Городовенка, Ю. М. Грошевого, В. О. Гринюка, В. В. Долежана,
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О. О. Дудченка, О. С. Захаровен, В. А. Капустинського, М. I. Козюбри, 

В. В. Копєйчикова, О. М. Коротун, О. П. Кучинської, В. В. Ладиченка, 

В. Т. Маляренка, І. Є. Марочкіна, В. В. Молдована, Л. М. Москвич, I. В. Назарова,

B. Т. Нора, П. П. Пилипчука, Ю. Є. Полянського, М. А. Погорецького,

C. В. Подкопаева, С. В. Прилуцького, Д. М. Притики, Ю. Д. Притики, 

А. О. Селіванова, В. В. Сердюка, В. С. Смородинського, Г. О. Христової, 

Т. I. Фулей, С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшученка, С. Г. Штогуна, О. Г. Яновської та 

ін., а також зарубіжних науковців: В. І. Анішиної, Г. А. Гаджиева, К. Джоргеса, Й. 

Ван Марсевена, М. О. Колоколова, В. М. Лебедева, А. В. Цихоцького, Н. М. 

Чепурнової та ін., водночас комплексні дослідження проблематики незалежності 

суду як засади організації судової влади в умовах останніх змін до Конституції 

України в частині правосуддя та змін до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», у сучасній вітчизняній науці відсутні.

Саме тому проблема незалежності суду як засади організації судової влади є 

актуальною як для теорії судової влади (у контексті формування відповідної 

концепції), так і для нормотворчої та судової практики (у контексті формулювання 

пропозицій щодо удосконалення положень Конституції України, Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» тощо). Зазначене свідчить, що проблема 

незалежності суду як засади організації судової влади є актуальною в науковій, 

правовій та практичній площині, а тому є необхідність її наукового дослідження.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки і рекомендації, 

сформульовані дисертанткою, у своїй більшості є обґрунтованими та 

переконливими. При їх обґрунтуванні використано широке коло вітчизняних та 

зарубіжних наукових джерел з теоретичних основ судоустрою і статусу суддів, 

загальної теорії держави і права, конституційного та міжнародного права, 

вітчизняні та міжнародні правові акти, перелік яких складає 215 найменувань. При 

цьому слід зазначити, що наукові джерела використані здобувачем переважно 

критично -  з глибоким аналізом, коректною полемікою та аргументацією власного
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підходу до тих чи інших положень, висновків чи пропозицій їх авторів, що 

свідчить про зрілість дослідника та його високу загально наукову культуру.

Репрезентативним є емпіричний матеріал дослідження, що складають 

статистичні показники стану здійснення судочинства в Україні за 2015 рік; 

результати моніторингу незалежності суддів в Україні за 2014 рік; практика 

міжнародних і вітчизняних судових органів; результати соціологічних опитувань, 

проведених у 2014 та 2016 роках (208 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів 

України), та результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів (200 

респондентів).

Вміле використання широкого спектру методів наукового пошуку також 

позитивно також вплинули на ступінь обґрунтованості сформульованих 

дисертантом наукових положень, висновків і рекомендацій.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Комплексне опрацювання та системний аналіз наукових джерел, правових актів в їх 

генезисному та порівняльно-правовому аспектах, а також матеріалів практики, дало 

можливість І. В. Камінській сформулювати власні наукові положення висновки та 

рекомендації, що відзначаються достовірністю. До найбільш вагомих наукових 

положень, що характеризуються новизною або її елементами, слід віднести такі: 

вперше:

доведено, що незалежність суду є засадою організації судової влади в 

правовій демократичній державі, яка походить від права людини на справедливий 

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

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

обґрунтовано, що розвиток незалежності суду як засади організації 

судової влади зумовлено утвердженням верховенства права, визнанням права на 

справедливий суд, функціонуванням громадянського суспільства та

демократичними засадами здійснення державного управління;
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-  визначено, що ознаками незалежності суду як засади організації 

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

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

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

влади; г) участь представників громадянського суспільства в організації та 

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

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

організації та функціонування судової влади, яке забезпечує реалізацію права на 

справедливий суд, легітимність її здійснення та відповідальність перед 

суспільством;

-  запропоновано авторську дефініцію поняття «незалежність суду як 

засада організації судової влади» -  це основоположна ідея формування і реалізації 

судової влади з метою забезпечення кожному права на справедливий суд через 

дотримання верховенства права та утвердження відповідальності судової влади 

перед суспільством;

-  обґрунтовано, що впровадження незалежності суду як засади 

організації судової влади у конституційне регулювання і державно-правову 

практику є об’єктивною умовою існування демократії та утвердження верховенства 

права;

застосовано комплексний підхід до прогнозування найбільш 

перспективних тенденцій утвердження незалежності суду як засади організації 

судової влади, який ґрунтується на властивостях загальносвітових процесів 

еволюційного розвитку суспільства та співіснування держав;

удосконалено:

-  розуміння систем міжнародно-правових та європейських стандартів 

незалежності суду як засади організації судової влади і запропоновано їх

-

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/


класифікацію на стандарти незалежності судової влади, незалежності судових 

органів і незалежності суддів;

-  підходи щодо визначення системи джерел міжнародно-правових 

стандартів незалежності суду як засади організації судової влади;

-  аргументацію оптимальної моделі організації судової влади в Україні, 

спрямованої на утвердження засади незалежності суду;

-  розуміння сучасного стану нормативно-правового регулювання 

незалежності суду як засади організації судової влади в Україні з урахуванням 

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

суддів»;

дістали подальшого розвитку науково-теоретичні положення щодо:

-  ґенези інституту незалежності суду як державно-правового та 

соціального явища на теренах України;

-  застосування в судочинстві новітніх інформаційних технологій, зокрема 

позитивних аспектів альтернативних форм досудового вирішення спорів, у тому 

числі за допомогою електронного судочинства;

-  взаємодії судової влади та громадянського суспільства з питань її 

організації як перспективного напряму забезпечення відповідальності судової 

влади перед суспільством;

-  обґрунтування доцільності запровадження у законодавстві України 

інституту обрання суддів громадянами.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у: 

1) науково-дослідній сфері та навчальному процесі -  для подальшого вивчення 

теоретичних питань, що стосуються організації судової влади, судоустрою; при 

викладанні відповідних навчальних курсів із програм навчання суддів, спеціальної 

підготовки кандидатів на посаду судді, а також студентів (акт впровадження в 

навчальний і науковий процес Національної школи суддів України від 19 вересня
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2016 року, акт впровадження Хмельницького університету управління та права від 

14 вересня 2016 року); 2) науково-практичній діяльності -  положення дисертації 

впроваджено у практичну діяльність суду касаційної інстанції під час підготовки 

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

(акт впровадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 19 вересня 2016 року); 3) нормотворчій діяльності -  

сформульовані в роботі пропозиції може бути використано з метою подальшого 

удосконалення законодавства, зокрема щодо уточнення норм Конституції України, 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (акт впровадження у 

законотворчу діяльність Верховної Ради України від 26 вересня 2016 року); 4) 

правозастосовній роботі -  під час здійснення правосуддя та підготовки звернень 

до Конституційного Суду України у Верховному Суді України; у процесі 

підготовки проектів рішень зборів суддів щодо забезпечення незалежності судової 

влади (акт про впровадження в практичну діяльність Верховного Суду України від 

16 вересня 2016 року).

Вагомою є апробація результатів дослідження. Основні наукові результати 

дисертації викладено автором в 11 наукових публікаціях, 6 з яких опубліковано у 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань, у тому числі 1 -  

у науковому періодичному виданні іноземної держави (Республіка Молдова), а 

також 5 - у  збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Науково обґрунтованою є 

архітектоніка дисертаційної роботи, яка дозволила автору в основному повно та 

всебічно розкрити предмет дослідження.

Структура дисертації логічно витікає з поставлених задач, об'єкта та предмета 

дослідження й охоплює як теоретичний, так і практичний аспект досліджуваної 

проблематики.

Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, що містять 8 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (215 найменувань), додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 214 сторінок, з них основний зміст -  175 сторінок,
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додатки -  16 сторінок.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, охарактеризовано мету, задачі, 

об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів; наведено відомості про їх апробацію і 

впровадження, а також відомості щодо кількості публікацій, структури та обсягу 

роботи.

Перший розділ «Теоретико-правова характеристика поняття 

незалежності суду як засади організації судової влади» складається з трьох 

підрозділів, в яких висвітлено історико-правові етапи формування і розвитку 

незалежності суду на українських землях, ґенезу досліджень ідеї незалежності суду 

та визначено дефініцію поняття незалежності суду як засади організації судової 

влади.

Дисертанткою робиться слушний висновок, що в окремі історичні періоди 

незалежність суду нівелювалася низьким рівнем правової свідомості суспільства, в 

тому числі й суддів; відсутністю системи писаного права; утвердженням 

кріпосного права та феодалізму; правовою системою періоду абсолютизму, 

тоталітаризму та інших авторитарних форм державного правління. Визначено ряд 

негативних аспектів, які дискредитують незалежність суду на сучасному етапі 

розвитку української державності, серед яких: а) невиконання судових рішень; 

б) корупційні явища; в) низький рівень відповідальності суддів; г) неналежна якість 

законодавчого регулювання; ґ) низький рівень правової освіченості громадян і 

суддів; д) негативні висловлювання представників державної влади на адресу 

судової влади; е) прояви неповаги та радикальні дії громадських активістів 

стосовно суддів.

Заслуговують на увагу виділені автором ознаками незалежності суду як 

засади організації судової влади, які визначають її зміст, якими є: а) суспільне 

визнання людини найвищою соціальною цінністю; б) утвердження в правовій 

системі права на справедливий суд; в) функціонування судової влади як складової
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державної влади та її взаємодія з іншими видами влади; г) участь громадянського 

суспільства в організації та здійсненні судової влади, що забезпечує її легітимність; 

ґ) здійснення правосуддя на засадах верховенства права; д) конституційно-правове 

регулювання засад організації судової влади, яке забезпечує реалізацію права на 

справедливий суд, легітимність її реалізації та відповідальність перед суспільством.

Другий розділ «Нормативно-правове регулювання незалежності суду як 

засади організації судової влади» складається з трьох підрозділів, присвячених 

викладенню результатів аналізу міжнародно-правових стандартів незалежності суду 

як засади організації судової влади та дослідженню її реалізації в законодавстві 

України, у результаті чого дисертантка виділяє міжнародно-правові та європейські 

стандарти незалежності суду як засади організації судової влади.

Автор цілком слушно зазначає, що конституційний принцип незалежності 

суддів не забезпечує повною мірою правового регулювання організації судової 

влади в Україні, а тому є нагальна необхідність нормативного утвердження 

незалежності суду як засади. Зміни, внесені до Конституції України з питань 

організації судової влади, спрямовані на утвердження незалежності суду як засади 

організації судової влади, проте потребують подальшого удосконалення.

Обґрунтовано робиться висновок про наявність проблемних питань 

нормативно-правового регулювання, що негативно позначаються на ефективність 

реалізації незалежності суду як засади організації судової влади, зокрема: 

відсутність у Конституції України норми, яка встановлює право на справедливий 

суд; конституційна невизначеність правового статусу судової влади та системи її 

органів, принципу незалежності суду, системи судоустрою; ускладнений та 

багаторівневий механізм створення і ліквідації судів; порядок призначення членів 

Вищої ради правосуддя, а саме призначення по два члени Президентом та 

законодавчим органом влади; розширення повноважень Президента з питань 

організації судової влади; нормативне визначення правового статусу Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, 

Національної школи суддів України як державних органів та установ у системі
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правосуддя.

Третій розділ «Тенденції розвитку незалежності суду як засади 

організації судової влади», що складається з двох підрозділів, присвячено 

викладенню результатів дослідження та прогнозування тенденцій розвитку 

незалежності суду як засади організації судової влади на міжнародному і 

національному рівнях.

Доведено, що утвердження незалежності суду є загальносвітовою тенденцією 

забезпечення захисту прав і свобод людини. Встановлено, що заходи забезпечення 

миру та безпеки, зокрема боротьба з негативними суспільними явищами, 

опосередковано впливають на посилення ролі судової влади в суспільстві, оскільки 

внаслідок військових дій в окремих державах порушуються фундаментальні права 

людини, серед яких: право на життя, право на власність, на вільне пересування, 

вибір місця проживання та ін. Зазначено, що такий стан речей має ряд негативних 

тенденцій і наслідків, які загрожують розвитку демократії та забезпеченню права на 

справедливий суд.

Цілком слушно зазначається про необхідність використання можливостей 

новітніх інформаційних технологій у здійсненні судочинства. Зокрема,

запровадження електронного судочинства як альтернативної форми вирішення 

правових конфліктів, а в подальшому -  застосування комп’ютерних програм для 

підготовки окремих судових рішень, як напрямів розвитку забезпечення 

незалежності суду як засади організації судової влади

Аналіз змісту дисертації дає підстави для висновку, що вона має 

комплексний, системний характер і відзначається відповідним рівнем наукових 

узагальнень. Основні положення, висновки і пропозиції (рекомендації), 

сформульовані у дисертації, ідентично викладені в авторефераті. Вони переважно 

знайшли свій ідентичний виклад у публікаціях з теми дисертації і також 

відображають актуальність обраної теми дослідження, належний ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і пропозицій, сформульованих у
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дисертації, та є вагомим внеском дисертантки у розвиток теорії судової влади, а 

також цінним порадником для правників у сфері судоустрою.

Дисертаційна робота І. В. Камінської за змістом та формою відповідають 

вимогам МОН України. Автореферат відповідає положенням та змісту дисертації.

Результати аналізу дисертаційного дослідження І. В. Камінської дають 

підстави для висновку, що мета та задачі дослідження сформульовані чітко та 

послідовно, що дозволило авторові достатньо повно розкрити основний зміст 

теми та висвітлити найбільш актуальні її проблеми та зробити наукові висновки, що 

мають теоретичне й практичне значення.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно оцінюючи 

дисертацію І. В. Камінської в цілому та вказуючи на її високий загальний науковий 

та практичний рівень, разом з тим слід зазначити, що автору у цій роботі, на наш 

погляд, не вдалося уникнути й певних дискусійних питань. Тому вважаємо за 

доцільне висловити наступні зауваження і побажання:

1. На стор. 4 автореферату та стор. 75, 77-78 дисертації здобувач серед 

положень наукової новизни надає власне авторське визначення «незалежності 

суду як засади організації судової влади», під яким автор розуміє основоположну 

ідею формування і реалізації судової влади з метою забезпечення кожному права 

на справедливий суд через дотримання верховенства права та утвердження 

відповідальності судової влади перед суспільством. Далі дисертантом серед 

положень наукової новизни визначаються ознаки незалежності суду як засади 

організації судової влади, якими є: суспільне визнання людини найвищою 

соціальною цінністю; утвердження в правовій системі права на справедливий 

суд; функціонування судової влади як складової державної влади та її взаємодія з 

іншими видами влади; участь представників громадянського суспільства в 

організації та здійсненні судової влади, що забезпечує її легітимність; здійснення 

правосуддя на підставі верховенства права; конституційно-правове регулювання 

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

суспільством.

На думку офіційного опонента, дисертанту при визначенні поняття 

«незалежності суду як засади організації судової влади» потрібно було виходити 

з загальних положень філософії та логіки, де поняття як форма мислення 

визначається як спосіб відображення дійсності, коли предмет розкривається через 

сукупність його сутнісних ознак. У той же час, запропоноване поняття 

«незалежності суду як засади організації судової влади» не в повній мірі 

відображає всіх тих сутнісних ознак, що виділяються дисертантом.

2. Потребує додаткової аргументації позиція автора щодо визначення 

правового статусу Вищої ради правосуддя та розмежування таких правових 

категорій як “орган організації судової влади” та “орган судової влади”, оскільки 

на стор. 134 дисертації дослідницею зазначається, що Вища рада правосуддя за 

правовим статусом -  це не конституційний орган судової влади, а 

конституційний орган організації судової влади. У той же час, на стор. 143 

дисертації автор пропонує внести зміни до ст. 131 Конституції України, 

визначивши Вищу раду правосуддя як незалежний конституційним органом 

судової влади.

3. Дискусійною, на погляд офіційного опонента, є позиція дисертанта з 

приводу того, що однією з тенденцій незалежності суду як засади організації 

судової влади є включення інституту державної правової допомоги (адвокатури) 

до системи органів судової влади як складової правосуддя (стор. 157), оскільки 

така точка зору суперечить як самій концепції створення адвокатури в Україні, так 

і міжнародним та європейським стандартам організації та функціонування 

адвокатури, як незалежного інституту від держави. В Україні, як і в більшості 

зарубіжних країнах адвокатура є недержавним самоврядним інститутом, що 

забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової
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допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і 

діяльності адвокатури.

На думку офіційного опонента, дисертантці при віднесенні адвокатури до 

системи органів судової влади необхідно було врахувати наукові розробки проф. 

Сергія Валентиновича Прилуцького, який ще у 2013 р. цілком слушно зазначив, що 

в умовах становлення правової держави однією із важливих об’єднуючих ланок 

між громадянським суспільством та державою повинна стати адвокатура. 

Незалежність адвокатури від держави має бути ключовим принципом цього 

правозахисного інституту та необхідною умовою довіри людини в захисті її прав 

(Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства 

та правової держави в Україні: автореф. дис ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.10 /  

С.В. Прилуцький. -  Київ, 2013. -  С. 20).

4. Дисертанту при підготовці автореферату та дисертації потрібно було 

врахувати те, що серед науковців усталеною є практика, щоб поставлені задачі 

дисертаційного дослідження відповідали науковим висновкам. Водночас 

порівняльний аналіз задач і висновків дисертації Ілони Василівни Камінської 

свідчить про певну невідповідність задач та висновків дисертаційної роботи, 

оскільки окремі висновки виходять за межі поставлених задач.

Так, наприклад, дисертант ставить за задачу визначити основоположні 

суспільні та державотворчі процеси, які вплинули на розвиток інституту 

незалежності суду, водночас у висновках мова йде не лише про відповідні суспільні 

та державотворчі процеси, а й розглядаються проблемні питання, пов’язані з 

становленням інституту незалежності суду, а також негативні явища, які 

дискредитують інститут незалежності суду на сучасному етапі розвитку 

української державності (стор. 11-12 автореферату, стор. 76 дисертації).

Далі дисертант вбачає необхідність розкрити специфічні ознаки поняття 

незалежності суду, які формують його зміст як засади організації судової влади у
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демократично-прав о вій державі. Разом із тим у відповідному висновку 

розкриваються не специфічні ознаки поняття незалежності суду, які 

формують його зміст як засади організації судової влади, а -  основні ознаками 

незалежності суду, які формують його зміст як засади організації судової влади 

(стор. 12 автореферату, стор. 78 дисертації). Якщо виходити з етимологічного 

значення слів “основний” та “специфічний”, то можна дійти висновку, що це різні 

за значенням категорії.

Наступне, автором поставлена задача виокремити систему 

міжнародно-правових та європейських стандартів незалежності суду як засади 

організації судової влади. Проте у висновках дисертант наводить не систему 

міжнародно-правових та європейських стандартів незалежності суду як засади 

організації судової влади, а визначає самі міжнародно-правові та європейські 

стандарти незалежності суду як засади організації судової влади (стор. 12-13 

автореферату, стор. 139-141 дисертації). На думку офіційного опонента, дослідниці 

при формулюванні відповідних висновків доцільно було б враховувати, що в 

етимологічному розумінні термін “система” тлумачиться як сукупність 

яких-небудь елементів, одиниць, частин, об'єднуваних за спільною ознакою, 

призначенням; порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та 

взаємним зв'язком частин чого-небудь. У зв’язку з чим, необхідно було визначити 

систему міжнародно-правових та європейських стандартів незалежності суду як 

засади організації судової влади за відповідними спільними ознаками, 

призначенням, а не наводити їх перелік.

Разом із тим, вищевикладені положення здебільшого мають дискусійний 

характер. Вони є висловленням власного бачення офіційним опонентом розкриття 

предмету дисертаційної роботи та її окремих питань, окремі з яких, очевидно, 

можуть і не збігатися з позицією дисертанта та його наукового керівника. Проте ці 

положення у цілому не впливають на високу позитивну оцінку дисертації І. В.

13
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Камінської, а свідчать лише про її актуальність, комплексність та багатогранність 

досліджуваних автором проблем.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Дисертація Камінської Ілони Василівни на тему: “Незалежність суду як 

засада організації судової влади”, подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та 

адвокатура, відповідає вимогам п.п. 9, 11 і 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

р. № 567, зі змінами і доповненнями від 19 серпня 2015 р., а її автор -  Камінська 

Ілона Василівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент: 
кандидат юридичних н 
суддя Хмельницького 
адміністративного О. Л. Польовий

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

14

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/


Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.05 
Київського національного університету

імені Тараса Шевченка 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

В І Д Г У К
офіційного опонента на дисертацію Камінської Ілони Василівни 

«Незалежність суду як засада організації судової влади», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук

за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність дослідження обумовлена тим, що в сьогоднішніх, 

надзвичайно складних умовах в яких стверджується національний суверенітет, 

потрібно здійснити кардинальну переоцінку цінностей у різних сферах 

суспільного життя: політичній, економічній, культурній, духовній та інших. У 

правовій сфері, одним із наріжних каменів залишається проблема 

справедливості та незалежності суду. Не секрет, що останні соціально- 

політичні злами, які пережив та переживає Український народ, значною мірою 

були обумовлені несправедливістю та упередженістю вітчизняних судів на 

різних рівнях своєї ієрархії та спеціалізації. Тому, безспірним є той факт, що 

правильна постановка та вирішення теоретичних задач щодо незалежності суду 

має велике значення для практичного подолання проблем, які стоять на заваді 

зародженню самостійності судової влади в Україні.

Належна ступінь обґрунтованості і достовірності наукових результатів 

дисертації забезпечується тим, що дисертантка досить вдало використала у 

сукупності методи наукового дослідження. Методологічною основою 

дослідження класично виступив загальнонауковий діалектичний метод 

пізнання. Разом з тим автор застосувала широкий комплекс спеціальних 

методів та підходів до дослідження, зокрема: історичного та порівняльно- 

правового аналізу, синтезу, індукції та дедукції, формально-юридичного 

абстрагування та ін.
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Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.05 
Київського національного університету

імені Тараса Шевченка 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)
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правовій сфері, одним із наріжних каменів залишається проблема 

справедливості та незалежності суду. Не секрет, що останні соціально- 

політичні злами, які пережив та переживає Український народ, значною мірою 

були обумовлені несправедливістю та упередженістю вітчизняних судів на 

різних рівнях своєї ієрархії та спеціалізації. Тому, безспірним є той факт, що 

правильна постановка та вирішення теоретичних задач щодо незалежності суду 

має велике значення для практичного подолання проблем, які стоять на заваді 

зародженню самостійності судової влади в Україні.

Належна ступінь обґрунтованості і достовірності наукових результатів 

дисертації забезпечується тим, що дисертантка досить вдало використала у 

сукупності методи наукового дослідження. Методологічною основою 

дослідження класично виступив загальнонауковий діалектичний метод 

пізнання. Разом з тим автор застосувала широкий комплекс спеціальних 

методів та підходів до дослідження, зокрема: історичного та порівняльно- 

правового аналізу, синтезу, індукції та дедукції, формально-юридичного 

абстрагування та ін.
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Наукова позиція та сформовані у дослідженні висновки ґрунтуються 

також на статистичних даних здійснення судочинства в Україні за 2015 рік; 

результатах моніторингу незалежності суддів в Україні за 2014 рік; практиці 

міжнародних і вітчизняних судових органів; результатах соціологічних 

опитувань, проведених у 2014 та 2016 роках.

Дисертантка в цілому правильно визначила об’єкт, предмет, мету і 

завдання дослідження.

Метою дисертації стало вирішення наукового завдання щодо 

обґрунтування теоретичних основ незалежності суду як засади організації 

судової влади, її нормативно-правового регулювання, тенденцій розвитку та 

напрямів удосконалення законодавства в цій сфері (с.5).

Однією із головних переваг представленого дослідження є підхід до 

аналізу поставленої проблеми, який знайшов відображення у структурі роботи.

У першому розділі на загальнотеоретичному рівні визначаються 

методологічні засади щодо соціально-правової природи суду та його 

незалежності. Дослідниця передусім намагається розкрити сутнісну, первинну 

природу судової влади. І у цьому аспекті заслуговує на підтримку 

антропоцентричний підхід, який обрала Ілона Василівна при дослідження 

соціального феномену суду. Зокрема, здійснюючи історичний огляд, слушною є 

позиція автора про те, що ідея незалежного суду зародилася ще у первісному 

суспільстві, розвиток якого зумовив потребу людини у справедливому 

судочинстві. Соціальна природа суду визначає соціальну природу судової влади, 

яка із розвитком державної форми організації суспільства трансформувалася в 

публічний інститут влади. Первісність соціальної природи судової влади пояснює 

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

державі та соціальної справедливості як основи розвитку суспільства (с.31).

Водночас, трансформуючи загальнотеоретичне бачення на сучасні

історичні події, дослідниця формує обґрунтоване бачення того, що навіть в

умовах штучного гальмування розвитку демократії, громадянське суспільство
*

має властивість еволюційного розвитку, що пов’язано, в тому числі, з
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з
глобальними тенденціями поширення в суспільстві демократичних цінностей. 

Такі негативні аспекти як: а) невиконання судових рішень; б) корупційні 

явища; в) низький рівень відповідальності суддів; г) неналежна якість 

законодавчого регулювання; ґ) низький рівень правової освіченості громадян і 

суддів; д) негативні висловлювання представників державної влади на адресу 

судової влади, а також е) прояви неповаги та радикальні дії громадських 

активістів стосовно суддів дискредитують існування інституту незалежності 

суду в державі (с.35).

Ілона Василівна слушно звертає увагу на те, що у питаннях 

функціонування судової влади думки науковців почасти зводяться до аналізу 

особи судді, який здійснює суд, а не суд як явище, що набуває різних ознак 

залежно від форми його вираження. Йдеться про те, що суд як явище може 

здійснюватися: людиною (самосуд); колективом (осуд), представниками

суспільства (мирові суди); державою (державні суди); присяжними або 

народними засідателями (спільно з державним судом); наддержавними 

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

людиною, яка є суддею, але усіх їх поєднує вимога бути незалежним, яка 

походить від розуміння сутності суду як форми утвердження справедливості.

Дослідниця робить досить сміливий, для традиційного бачення, висновок 

про те, що незалежність суддів не слід вважати вихідним поняттям для 

визначення незалежності суду (с.60). Та піддаючи теоретичному аналізу 

категорії «незалежність судді», «незалежність суду», «незалежність судової 

влади» автор переконливо обґрунтовує, що незалежність суду є більш ширшим 

поняттям, зміст якого, в тому числі, передбачає незалежність суддів. При 

цьому, вихідними для цієї засади є забезпечення права на справедливий суд, 

верховенство права, паритетність судової влади у взаємодії з іншими 

складовими влади та громадянським суспільством, а також її відповідальність 

перед суспільством (с.56).

Водночас, дослідниця робить справедливе твердження відносно того, що
*

зміст поняття «справедливий суд» у кожній державі має свою специфіку,
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пов’язану з об’єктивною соціальною дійсністю, яка не завжди відображена у 

формі права. Крім того, теоретико-правова характеристика судової влади як 

явища свідчить про загальну властивість -  впливати на правовідносини в 

суспільстві, що зумовлює незалежність інституту судової влади.

Тим самим, загальними ознаками незалежності суду як засади організації 

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

конкретного суспільства в певних його геополітичних межах, та її властивість 

забезпечувати вплив на правовідносини у державі (с.65).

Разом з тим заслуговує на схвалення та підтримку інноваційний підхід 

який розвиває у своєму дослідженні Ілона Василівна до розуміння соціально- 

правової природи феномену суду. Так, на думку дисертантки поняття «суд» у 

дефініції «незалежність суду» є ширшим, ніж його розуміння як органу 

судової влади, і передбачає комплексне розуміння суду в аспекті однієї із 

функцій організації суспільних відносин у державі, право здійснювати яку 

держава отримала від громадянського суспільства в результаті суспільного 

договору. Тому держава «зобов’язана» гарантувати громадянам незалежність 

суду як делеговану їй суспільством функцію. У такому випадку довіра 

громадян до суду є критерієм легітимності судової влади. Відтак, ознаками 

незалежності суду як засади організації судової влади в демократично- 

правовій державі є її підзвітність і легітимність (с.67).

Як результат ґрунтовного теоретичного аналізу, дослідниця формулює 

авторську дефініцію згідно якої незалежність суду як засада організації судової 

влади -  це основоположна ідея формування і реалізації судової влади з метою 

забезпечення кожному права на справедливий суд через дотримання 

верховенства права та утвердження відповідальності судової влади перед 

суспільством.

Основними ознаками незалежності суду як засади організації судової 

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

соціальною цінністю; б) утвердження в правовій системі права на 

справедливий суд; в) функціонування судової влади, як складової державної
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влади та її взаємодія з іншими видами влади; г) участь представників 

громадянського суспільства в організації та здійсненні судової влади, що 

забезпечує її легітимність; ґ) здійснення правосуддя на підставі верховенства 

права; д) конституційно-правове регулювання засад організації та 

функціонування судової влади, яке забезпечує реалізацію права на 

справедливий суд, легітимність її здійснення та відповідальність перед 

суспільством (с.75).

Другий розділ присвячений теоретичному аналізу нормативно-правових 

регулювань незалежності суду як засади організації судової влади. У цій 

частині дослідження здійснюється ґрунтовний аналіз міжнародних стандартів 

щодо питань незалежності суддів, при цьому дисертантка вдало проводить 

диференціацію міжнародних актів відповідно до рівня й статусу їх прийняття. 

На підставі проведеного порівняльно-правового аналізу положень міжнародних 

документів з питань гарантій незалежності суду Ілона Василівна робить 

висновок про те, що зосередження міжнародних стандартів виключно на 

правовому статусі судді як одному із суб’єктів судової влади не охоплює всіх 

аспектів незалежності суду, в тому числі з питань організації судової влади 

(с.87).

Водночас дослідниця констатує, що за результатами аналізу рішень ЄСПЛ, 

які стосуються порушення п. 1 ст. 6 Конвенції, зміст незалежності суду 

вбачається у таких аспектах організації судової влади: правовому статусі 

суддів; адмініструванні судів; організації роботи суду; організації судової 

системи; організації суб’єктів судової влади; організації судової влади як 

складової державної влади; організації взаємодії суб’єктів судової влади з 

іншими суб’єктами (с. 103-104).

У роботі приділено значну увагу вітчизняним правовим регулювання 

організації судоустрою та судочинства, і передусім тим реформаційним 

перетворенням, які зазнала судова система після конституційних змін 2016
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Автор слушно звертає увагу на проблемні моменти, які збереглися у 

чинному законодавстві. Зокрема, правильним є твердження про те, що не зовсім 

досконалою є норма ст. 57 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

стосовно порядку прийняття присяги суддею, оскільки залишається 

неврегульованим строк, упродовж якого суддя, призначений на посаду, 

повинен скласти присягу. Відсутність чіткого нормативного визначення такого 

терміну є потенційною можливістю здійснювати вплив на новопризначених 

суддів і судову владу в цілому. Такі недоліки нормативно-правового 

регулювання вже були підставою для прийняття суддями присяги через два 

роки після призначення їх на посаду (с.124). Також, заслуговує на увагу 

твердження про те, що нормативно-правове регулювання, згідно з яким 

судоустрій України встановлюється законом, а не Конституцією України, не 

забезпечує реалізації незалежності суду як засади організації судової влади 

(с. 132).

Слушним є й висновок і про те, що у положеннях Конституції України 

відсутня норма, яка встановлювала б правовий статус судової влади як 

складової державної влади, що передбачає визначення системи органів судової 

влади, функцій судової влади, правового статусу органів судової влади. 

Зведення судової влади виключно до суду та суддів продовжує радянську 

правову традицію, згідно з якою судова влада передбачала систему судових 

органів (с. 138-139).

Достатньо самостійною та обґрунтованою є ідейна лінія дослідження, 

сутність якої полягає в тому, що в сучасних умовах відбувається трансформація 

суду як інституту вирішення конфліктів в інститут захисту прав людини і 

громадянина, якому притаманні ознаки незалежності, безсторонності, 

публічності та компетентності (с.81, 1 14). При цьому незалежність є загальною 

правовою ознакою суду як явища, незалежно від того, який суб’єкт виконує цю 

функцію (с.102).

У третьому розділі здійснюється узагальнення, прогнозування та
*

моделювання сучасних тенденцій розвитку засади незалежності суду.
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Дисертантка слушно звертає увагу на те, що функціонування вже створених 

міжнародних судових інституцій і тенденція до появи їх новітніх глобальних 

форм призводить до необхідності утвердження міжнародно-правових 

стандартів незалежності суду як засади організації міжнародних судових 

інституцій. У цьому контексті стандарти незалежності суду як засади 

організації таких міжнародних інституцій є новим напрямом розвитку їх 

теоретичних положень і міжнародно-правового врегулювання. Тим самим, 

загальний контекст розвитку світової спільноти та міждержавної взаємодії, 

новітні аспекти функціонування судової влади у різних державах зумовлюють 

необхідність формування нових підходів до організації судової влади, що 

передбачатиме взаємодію судових органів національних держав і міжнародних 

судових інституцій (с. 146).

Одним із нових положень яке обґрунтовується у цьому дисертаційному 

дослідженні стала ідея громадянського контролю за судами та підзвітністю 

судової системи. Зокрема, у дослідженні обґрунтовується ідея щодо прямих 

виборів суддів. Так, Ілона Василівна вважає, що легітимність судової влади є 

надзвичайно важливим аспектом функціонування судової влади у демократично- 

правовій державі... Тенденцією утвердження незалежності судової влади у 

демократично-правових державах вбачається запровадження процедури 

обрання суддів народом, яка забезпечуватиме легітимність судової влади (с. 150, 

169).

Цікавою ідеєю автора є пропозиція утворити цілісну систему 

кваліфікаційно-дисциплінарних органів правосуддя як щодо суддів так і 

прокурорів. Зокрема, автор вважає, що тенденцією утвердження незалежності 

суду як засади організації судової влади є створення регіональних органів 

Вищої кваліфікаційної комісії правосуддя України, до складу яких увійдуть 

дисциплінарні інспектори, які здійснюватимуть функцію розгляду звернень і 

скарг на дії суддів і прокурорів та за дорученням Вищої кваліфікаційної комісії 

правосуддя України виконуватимуть окремі повноваження щодо притягнення 

суддів до дисциплінарної відповідальності.
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Крім того, при зазначеному органі, за аналогією із чинним законодавством, 

може бути передбачено функціонування державних установ, які 

здійснюватимуть підготовку високогірофесійних кадрів у системі органів 

судової влади, на кшталт єдиної Національної школи правосуддя України 

(с. 160).

В роботі міститься низка цікавих та нових наукових положень, які 

заслуговують на підтримку та схвалення. Зокрема здобувай торкається проблем 

незалежності статусу прокуратури та адвокатури як самостійних інституцій 

судової влади (с. 154-155), незалежності Конституційного Суду України (с. 132- 

133), ефективного існування в Україні інституту медіації і мирових судів 

(с. 164), запровадження сучасних інформаційних технологій з метою аналізу та 

прогнозування результатів судового розгляду (с. 165-166) та ін.

Загалом, здобувач приділила належну увагу стану дослідження проблем 

незалежності суду, сповна охопивши як вітчизняні так і зарубіжні дослідження 

цього питання, що дозволило їй сконцентрувати увагу на більш проблемних та 

мало досліджених аспектах предмету дослідження.

На основі проаналізованого матеріалу можна стверджувати, що 

І.В.Камінській вдалося продемонструвати власне розуміння концептуальних 

проблем незалежності суду як засади організації судової влади. При цілком 

правильному підході до дослідження і загалом позитивній його оцінці, потрібно 

висловити і певні зауваження. Основні з них зводяться до наступного.

1) На с.117 дисертантка зазначила, що систему правових стандартів ЄС з 

питань судової влади умовно можна класифікувати, взявши за основу критерій 

їх закріплення у нормативно-правових актах, зокрема: установчі договори ЄС, 

міжнародні угоди (між ЄС і державами-членами або організаціями); вторинне 

законодавство («secondary legislation») ЄС: регламенти, директиви, рішення та 

інші акти (рекомендації, висновки, спільні дії, рішення, рамкові рішення і 

спільна позиція тощо), сформовані консультативними та експертними 

інституціями ЄС (Європейським Парламентом, Радою ЄС, Європейською 

Комісією); резолюції Європейської асоціації суддів.
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Нажаль, давши лише формальний перелік системи джерел права ЄС, 

дослідниця жодним чином не виокремила та не проаналізувала конкретні акти 

ЄС, які визначають стандарти незалежності суду в цьому міждержавному 

об’єднанні.

2) Досить дискусійним є висновок та аргументи дослідниці відносно того, 

що функціонування Вищої ради правосуддя не забезпечуватиме незалежності 

судової влади, оскільки нормативно-правове регулювання організації Вищої 

ради правосуддя засвідчує, що функціонування зазначеного конституційного 

органу влади не позбавляє судову владу політичного впливу суб’єктів владних 

повноважень, а відтак не гарантує забезпечення незалежності суду як засади 

організації судової влади в Україні.

На думку Ілони Василівни, внаслідок змін, внесених до Конституції 

України, створено конституційний орган влади, організація якого здійснюється 

політичними суб’єктами владних повноважень у спосіб прийняття рішення 

щодо призначення окремих членів (с. 134-135).

На нашу думку, реорганізація якої зазнала Вища рада юстиції після 

конституційної реформи 2016 року має суттєво змінити правовий статус цього 

органу правосуддя. В організаційному аспекті, на забезпечення незалежності 

Вищої ради правосуддя мають стати передусім конституційні норми які 

встановлюють, що більшість членів цього органу обираються шляхом 

суддівського самоврядування та з середовища суддівського співтовариства. 

Водночас, саме на противагу можливій суддівській замкнутості та 

корпоративному потуранню має слугувати розширене представництво від 

юридичної громадськості (юридичної науки й освіти, адвокатури та 

прокуратури), а також представників від протилежних до судової гілок влади.

3) Дослідниця припускається помилкового твердження про те, що Вища 

рада правосуддя наділена рядом інших важливих повноважень з питань
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організаційного забезпечення судової влади, зокрема -  ухвалення рішення про 

порушення суддею присяги (с. 134).

Проте, як відомо, згідно ст. 131 Конституції України Вища рада 

правосуддя не наділена повноваженням ухвалювати рішення про порушення 

суддею присяги, і сам інститут порушення суддівської присяги перестав бути 

конституційним.

4) Достатньо дискусійним є твердженням дослідниці відносно того, що 

«засада є науковою ідеєю, яка знайшла своє теоретичне обґрунтування, проте 

не інтегрована в норму права» (с.74).

На наш погляд таке розуміння категорії «засада» є помилковим. 

Наприклад, на даний момент в ст. 129 Конституції України чітко 

виокремлено й закріплено основні конституційні засади судочинства. 

Водночас, низка конституційних положень щодо організації судової влади 

також мають засадничий характер, а їх науково-практична інтерпретація дає 

змогу виокремити низку організаційних засад судової влади. Водночас, на 

рівні Закону України „Про судоустрій і статус суддів” (2016 р.) в ст.6 прямо 

закріплюється, зокрема, засада незалежності суду.

Водночас, наведені зауваження стосуються лише окремих положень 

дисертаційного дослідження, а тому суттєво не впливають на загальну 

позитивну оцінку роботи.

Дисертація є завершеною працею, виконана здобувачем самостійно, 

містить обґрунтовані та логічно сформульовані висновки. Варто відзначити 

пропорційність подання матеріалу та послідовність виконання.

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження викладені 

в 11 публікаціях, з яких 6 опубліковані у фахових наукових виданнях, у тому 

числі одна -  в науковому періодичному виданні іноземної держави, та 5 -  у 

збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Опубліковані наукові праці повністю відображають зміст наукових 

положень, висновків та рекомендацій, обгрунтованих у дисертаційному
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дослідженні. Автореферат дисертації відображає зміст основних положень 

дисертаційної роботи.

На підставі викладеного можна зробити загальний висновок, що 

дисертаційне дослідження Камінської Ілони Василівни «Незалежність суду як 

засада організації судової влади» відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року № 567, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її 

автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.
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