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ПЕРЕДМОВА 
 

Вашій увазі видання, покликане темою правосуддя поєднати науку та філософію 
(як любов до мудрості). Її підготовлено в процесі дослідження правосуддя, зокрема фі-
лософії правосуддя, й не тільки. Автор досліджував правосуддя теоретично як науко-
вець, працював у Європейському суді з прав людини як юрист Секретаріату (по суті — 
помічник судді), брав участь у доборі до Вищого антикорупційного суду — як інсайдер 
формування суду, має певну судову практику, ініціював і проводив навчальні судові 
процеси (дебати), викладав тематичні навчальні дисципліни у вищій школі, створював 
судові юридичні фільми як кінорежисер. Час поділитися доробком. 

Основа видання — термінопоняття, визначені, уточнені та узагальнені в процесі 
дослідження1. Частина з них має новизну. Цим ми продовжуємо апробовувати резуль-
тати дослідження, вводити (поширювати) їхні смисли в науковий і науково-популярний 
обіг. Особливість видання — доповнення визначень тематичними цитатами — це як 
витяги із нормативно-правових актів і судових рішень, окремих думок, так і з праць, 
творів, афоризми, прислів’я, приказки, навіть притчі. Подібні узагальнення — не нове-
ла2. Потенційна новизна — у спробі поєднати смисли науки та мудрість з правосуддя.  

Для зручності сприйняття та пошуку визначення та цитати (без лапок і абзаців, із 
зазначенням джерел) подано за абеткою, а жирним курсивом виділено терміни, пода-
ні в інших визначеннях. Іншомовні цитати (іноді в оригіналі) переклав автор. 

Наше дослідження філософії правосуддя обгрунтовує кілька положень, деталізо-
ваних у зазначеній монографії та статтях (перелік додається), зокрема: 

 правосуддя — це судове здійснення ідеї права, зумовлене змістом праворозу-
міння (вирізняємо це поняття від «судочинства» як форми «правосуддя»);  

 правосуддя розкривається у множинності смислів (резолютивний, балансую-
чий, антропологічний та інші); 

 якість правосуддя гарантується і визначається якістю особистостей, які її здійс-
нюють, їх доброчесністю (актуальна нині українська проблематика), і якістю су-
дочинства як формою здійснення правосуддя; 

 правосуддя здійснюється судами й у суді, але не лише суддями; 
 зміст філософії правосуддя зумовлений змістом судової (зокрема суддівської) 

філософії, адже судді відіграють головну роль у судовому театрі права. 
Не вважаючи ані це видання загалом, ані зміст термінів зокрема довершеними, 

ми продовжуємо дослідження, до чого заохочуємо й колег. 
Ця книга потенційно може заінтересувати: 
 студентів, науковців, викладачів, зацікавлених правом; 
 юристів-практиків, зайнятих судовою практикою — передусім адвокатів і суддів 

(як практикою, так і афоризмами для судових виступів; смислами — для себе);  
 кожного зацікавленого правом, правосуддям. 
Автор сердечно вдячний усім, хто сприяв виданню книги, рецензентам, і, передо-

всім, — науковим Учителям у Львівському університеті — зокрема проф. П. М. Рабіно-
вичу, в Університеті Коннектикут (США) — проф. Ф. Бламбергу, в Інституті держави і 
права ім. В. М. Корецького НАНУ — проф. В. Д. Бабкіну (1924-2018), Гейдельберзькому 
університеті — проф. В. Брюггеру (1950-2010). Тішить, що, попри все, вони побачили 
перші результати докторського дослідження «Філософія правосуддя» (2011). Його по-
бачили й найдорожчі мені люди — Батьки. І що вони й читачі зможуть побачити і цю 
книгу, яка, сподіваюся, здатна як інформувати, так і надихати.  

Автор. Київ – Страсбург – Тѐчів.   

                                                           
1 Це доопрацьований варіант визначень із першого видання — Бігун В. С. Філософія правосу-
ддя». К., 2011. С. 13-30 (Режим доступу: https://bit.ly/2to9kGg), яке містить 109 термінів.  
2 Див., напр.: Лилак Д. Д. Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя. К., 2000; 
Права людини і громадянина в афоризмах та прислів’ях / Редк.: П. М. Рабінович та ін. К., 2001.  

https://bit.ly/2to9kGg)
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 Адміністративне судочинство (адміністративна юстиція) — проце-

суальна форма здійснення правосуддя, діяльність адміністративних 
судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, 
встановленому в Україні Кодексом адміністративного судочинства 
України. Адміністративне судочинство є формою здійснення правосу-
ддя у випадках порушення прав особи, необхідності захисту таких 
прав, свобод та інтересів від порушень, зловживань із боку суб’єкта 
владних повноважень (по суті, держави). Суб’єктів, які стають сторо-
нами в адміністративно-правових спорах характеризує те, що вони, як 
правило, перебувають (перебували) у відносинах влади і підпорядку-
вання. Проте в основі адміністративної справи може бути й публічно-
правовий спір, що виник у зв’язку із порушенням прав особи з боку 
суб’єкта владних повноважень, чиї дії оскаржуються особою. Адмініс-
тративні справи в Україні розглядають суди загальної юрисдикції та 
окружні адміністративні суди як суди першої інстанції, апеляційні ад-
міністративні суди як суди апеляційної інстанції, та Касаційний адмі-
ністративний суд у складі Верховного Суду (ВС) як суд касаційної ін-
станції. Окремі спори ВС розглядає як суд першої інстанції, а Велика 
Палата ВС — як суд апеляційної інстанції. 
Як спеціалізована юстиція в Україні — новітнє правове явище з від-
новленням незалежності України: виникло на початку 1990-их років зі 
спеціалізації суддів і утворення спеціалізованих судових колегій і за-
вершилося в 2000-их роках створенням системи адміністративних су-
дів на чолі з Вищим адміністративним судом України, який з часом 
став Касаційним адміністративним судом у складі ВС. Зі становлен-
ням цих судів як спеціалізованих виникали численні проблеми (на-
приклад, щодо підсудності), політичні контраверзи, зумовлені спроба-
ми використати цю сферу судової влади в боротьбі за владу політичну.  
Можливий правовий наслідок вирішення адміністративного спору — 
визнання недійсності та скасування неправомірного акта. Смисл адмі-
ністративного судочинства в тому, що воно постає юридичним засо-
бом припинення чи зменшення сваволі, розсуду суб’єктів владних по-
вноважень завдяки судовому контролю — за умов здійснення право-
суддя незалежним судом (адже судді можуть розглядатися чи відчува-
ти себе такими, що знаходяться в стані певних колізій інтересів) та ре-
алізації адміністративними судами права на справедливий суд. 
 Статтея 125 Конституції України передбачено принципи побудови су-

дової системи, зокрема територіальності, спеціалізації, інстанційності. 
Захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових 
відносин від порушень з боку суб’юктів владних повноважень визначено ѐк 
безпосередню завданнѐ адміністративного судочинства (частина перша 
статті 2 КАС). Адміністративне судочинство ѐк спеціалізований вид су-
дової діѐльності стало механізмом збільшеннѐ гарантій лядини длѐ 
здійсненнѐ права на судовий захист від протиправних рішень, дій чи без-
діѐльності суб’юктів владних повноважень. За адміністративним судо-
чинством, на відміну від цивільного судочинства, преференції маять на-
даватисѐ лядині… — Окрема думка судді КСУ Маркуш М. А. стосовно Рі-
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шеннѐ КСУ у справі про підсудність окремих категорій адміністративних 
справ (2012). 

 Допускаятьсѐ численні випадки порушеннѐ правил підсудності. Судом 
вирішувалисѐ по суті справи, ѐкі підлѐгаять розглѐду в порѐдку цивільно-
го чи господарського судочинства. Так, ВСУ неодноразово скасовувалисѐ 
судові рішеннѐ ВАСУ, ухвалені, зокрема, у земельних спорах, спорах щодо 
права власності на інші об'юкти нерухомого майна, у зв'ѐзку з непідсудні-
стя таких справ адміністративним судам. Натомість ВАСУ продовжую 
розглѐдати такі справи за правилами КАС України… У діѐльності ВАСУ 
маять місце численні випадки допущеннѐ істотних помилок у застосу-
ванні норм матеріального та процесуального права, неоднакового за-
стосуваннѐ законодавства. Не враховуютьсѐ і судова практика ВСУ при 
вирішенні більшості категорій справ. — Постанова ВС України та Ради 
суддів України «Про стан здійсненнѐ судочинства адміністративними 
судами» (2009 № 7). 

 
 Амністія (з грецької — забуття, прощення) — 1) акт вищого органу 

державної влади, який передбачає для певної групи осіб повне або ча-
сткове звільнення чи пом’якшення покарання або відповідальності; 2) 
аналог поняття свободи для засудженого чи притягнутого до відпові-
дальності, якого звільняють за амністією. Історично амністія стосува-
лася політичних злочинів чи правопорушників. Здебільшого стосуєть-
ся кримінальної відповідальності (інколи — інших сфер, як-от подат-
кова амністія). Амністія у деяких країнах не практикується, зокрема з 
огляду на її критичне сприйняття історично: корупціогенність (вико-
ристання зв’язків у владі), надмірна частота як ознака зловживання — 
чинник безкарності. Як правило, акт амністії видається до знакової по-
дії (коронування, національного свята, ювілейної дати). На відміну від 
амністії, як правило, помилування стосується конкретної особи. Проте 
в Україні парламент віднедавна вправі прийняти закон про амністію як 
щодо певної категорії осіб, так і щодо конкретно визначеної особи (ін-
дивідуальна амністія). В Україні амністія приймається законом, вико-
нується судом. Суд приймає рішення про застосування (незастосуван-
ня) амністії щодо особи індивідуально після перевірки матеріалів осо-
бової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбу-
вання покарання. В акті про амністію вказуються особи чи злочини, на 
які такий акт не поширюється. Закони про амністію, за винятком зако-
нів про умовну амністію, парламент може приймати не частіше одного 
разу впродовж календарного року, крім випадків індивідуальної амні-
стії. Амністія має кілька смислів: свобода тим, кого стосується; акт 
прощення без зміни закону; акт гуманізму (можлива ціннісна колізія зі 
справедливістю) з боку держави (влади). 
 Статтѐ 1. Амністіѐ ю повне або часткове звільненнѐ від відбуваннѐ по-

караннѐ осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні спра-
ви стосовно ѐких розглѐнуті судами, але вироки стосовно цих осіб не на-
брали законної сили. — ЗУ «Про застосуваннѐ амністії в Україні» (1996). 

 У контексті викладеного зміст принципу справедливості, на невідповід-
ність ѐкому положень частини першої статті 69 КК наголошуютьсѐ в 
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Рішенні, на мій поглѐд, полѐгаю в тому, що лядина, ѐка вчинила злочин, 
маю отримати справедливе покараннѐ, а особи, в тому числі фізичні, ѐкі 
постраждали від цього злочину, — справедливе відшкодуваннѐ. Й взагалі 
вважая, що призначеннѐ більш м'ѐкого покараннѐ, ніж передбачено за-
коном, звільненнѐ від кримінальної відповідальності, дострокове звіль-
неннѐ, амністіѐ та інші подібні заходи ю не проѐвами справедливості, а 
односторонніми актами гуманізму з боку держави до конкретних осіб, 
ѐкі вчинили правопорушеннѐ… — Окрема думка судді КСУ Іващенка В.І. 
стосовно Рішеннѐ КСУ у справі про призначеннѐ судом більш м'ѐкого по-
караннѐ (2004).  

 Амністіѐ — великодушність держави до правопорушників, ѐких карати 
було б надто дорого. — Емброуз Бірс. «Словник від лукавого» (1911). 

 

 Антропо-етнічна парадигма — спосіб постановки та вирішення нау-
кової чи практичної проблеми, розроблений як фундаментальна пара-
дигма антропології права (правової антропології), запропонована 
В. С. Бігуном у дисертаційному дослідженні «Людина в праві: аксіо-
логічний підхід» (2003). В її основі — ідеї про людину, які формують 
уявлення про неї (1) як про одиничне (індивід; від слова «антропос» — 
людина); та (2) елемент цілісності, множинності, групи («етнос» — 
народ, стійка соціальна група). Виявляється у різних смислах людино-
розуміння. Антропо-етнічна парадигма конкретизує антропологічний 
вимір правосуддя як людиномірного явища. 
 Одне дерево — не ліс, один чоловік — не народ. 

 Немаю держави без народу. 

 Землѐ народом сильна. 
 

 Антропологічне перехрестя (хрест) рішення — структурний підхід 
до прийняття рішень на основі ціннісних колізій, розроблений німець-
ким правознавцем Вінфрідом Брюггером (Winfried Brugger), за яким 
ухвалення серйозного рішення в політиці та праві передбачає ситуа-
цію «перехрестя» як основи тлумачення, оцінювання та вирішення:  
- рух вверх, догори (▲) — орієнтація на ідеали, цінності (в праві — 

це позитивований чи моралізований правовий ідеалізм);  
- униз, донизу (▼) — орієнтація на потреби (антропологізм);  
- назад (◄) — історичне тлумачення (погляд на розвиток правового 

поняття — правовий історизм та генетичне тлумачення (погляд на 
бажане) — правовий волюнтаризм); 
- вперед (►) — телеологічне тлумачення (правовий інструменталізм).  
Ситуація ухвалення рішення, позначена станом перебування в центрі 
(◊), характеризується «тлумаченням на даний момент» (звернення до 
правового тексту — формулювання політичної позиції) та правового 
(політичного) контексту, тобто контекстуалізму), а також врахуван-
ня результатів аналізу вище перерахованого чотиристороннього про-
цесу, що становить передумови для «коректного тлумачення» і ухва-
лення рішення в політиці та праві. Допустимість і доречність застосу-
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вання даного підходу в процесі ухвалення судових рішень (наприклад, 
конституційного суду) потребує додаткового дослідження. 
 Новоя дорогоя йди, але й стару — не забувай. 

 Перехрести дорогу, та, з Богом з порогу. 

 Не збочуй з дороги, бо відпокутуять ноги. 

 Хрест на грудѐх, а диѐвол у серці. 

 На перехресті доріг стоїть українська душа в латаній свитині, зшитій 
із поношених і потертих мислей. — Микола Шлемкевич. «Загублена 
українська лядина» (1954). 

 Коли ми досѐгаюмо роздоріжжѐ і не знаюмо, ѐкий напрѐмок обрати, аби 
потрапити в потрібне місце, тоді-то ми і починаюмо аналізувати си-
туація. Осмисленнѐ починаютьсѐ саме в цей момент. — Карл Роджерс. 

 Й коли вже роки мої відійдуть, Скажу ѐ, зітхнувши, ѐк то й годитьсѐ: «І 
в мене було роздоріжжѐ... й отут Обрав ѐ собі менш второвану путь, — 
Лише в цьому й була різницѐ». — Роберт Фрост. «Непройдений шлѐх». 

 
 Антропологічний смисл правосуддя — один із смислів правосуддя, 

що конкретизує ідею правосуддя в її антропологічному, людиномір-
ному прояві. Конкретизується антропо-етнічною парадигмою, ан-
тропологічним перехрестям прийняття рішень.  
 

 Антропологія права (правова антропологія) — напрям філософії 
права, що досліджує відносини людини і права; людину в праві; ан-
тропо-етнічну парадигму; сфера правових знань і система теоретич-
них підходів, спрямованих на висвітлення взаємовідносин людини з 
правовою реальністю. Поширені об’єкти дослідження — право, суди, 
порядок, конфлікти (та їх врегулювання), злочин, санкції, правовий 
плюралізм, права людини, політичні протести тощо. Історично теоре-
тично-методологічною базою антропології права стали здобутки соці-
альної та культурної антропології, історії держави і права зарубіжних 
країн. Досліджуючи тубільні суспільства так званого «колоніального 
світу», дослідники, наприклад, з’ясували, що вони існували без «судів 
і поліцейських», без централізованої влади та правової системи, що 
кульмінувало в дослідженні, серед іншого, проблематики «порядку». 
Виявлено і складність адекватно дослідити право та судові процеси 
одних культур на основі підходів і категорійно-понятійного апарату 
інших (наприклад, дослідження англомовними дослідниками право-
вих явищ буддійських культур), звідси і явище «правового плюраліз-
му» (антитеза уніфікованого праворозуміння). Правова антропологія 
досліджує і розуміння явищ справедливості, права, суду окремих груп 
(наприклад, праворозуміння психічно хворих, релігійних груп, етніч-
них груп тощо), виявляючи специфічні аспекти уявлення про правові 
явища. Антропологія права сприяє дослідженню людського виміру 
сутності та багатогранності явища, позначеного терміном «право», ку-
льмінує в антропоцентризмі правознавства. 
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Див. також: судова антропологія. 
 Антропологіѐ права — це «кентавр-дисципліна» (centaur discipline) (аку-

муляю здобутки правознавства та антропології). — Кліффорд Гірц. 

 Антропологіѐ права спеціалізуютьсѐ на «міжкультурному дослідженні 
соціального впорѐдкуваннѐ» (the cross-cultural study of social ordering). — 
Керол Грінхаус.  

 Мас нема, ю лише способи сприйнѐттѐ лядей ѐк мас. — Раймонд Вільѐмс. 

 Мій диплом з антропології даю мені високу кваліфікація судити всіх. 

 В лядині, затѐм, лежить невідгадана сила. — Олег Ольжич. 

 Коли в лядини ю народ, тоді вона уже лядина. — Ліна Костенко. 

 Коли народ темний, неосвічений, ним легко управлѐти. — Шан Ян. 

 Народ повинен боротисѐ за свою право, ѐк за свій мур. — Геракліт. 

 Які ляди, такі й порѐдки. — Народна мудрість. 

 Корелѐціѐ між концепціюя природи лядини і концепціюя правової реаль-
ності зумовляю можливість правової антропології ѐк фундаментально-
го розділу філософії права, що займаютьсѐ дослідженнѐм гуманістичних 
основ права і пошуками відповіді на питаннѐ, що таке правова лядина. 
Правова антропологіѐ повинна оріюнтуватисѐ на мінімально-необхідні 
лядині умови і вклячати ціннісну позиція. Вираженнѐм цих вимог ю екзи-
стенційний мотив збереженнѐ своюї ідентичності при антропологічно-
му обґрунтуванні прав лядини. З філософсько-антропологічної позиції 
право ю можливим завдѐки здатності лядини бути автономним суб'юк-
том, ѐкий визнаю таким самим суб'юктом будь-ѐку іншу лядину, тому 
правова лядина ѐк суб'юкт права — це особистість. — Сергій Максимов. 
«Правова реальність ѐк предмет філософського осмисленнѐ» (2002). 

 

 Апеляційний суд — суд із перегляду рішень суду першої інстанції — 
апеляційних оскаржень (як засади здійснення судочинства), що розг-
лядає справу як суд другої інстанції, чиї рішення, як правило, набира-
ють законної сили з моменту проголошення; суд права. В Україні на-
зви апеляційний судів із часом змінювалися. Зокрема історично вони 
були пов’язані із територіальним устроєм. Смисл апеляційного суду 
— в можливості виправити судові помилки та вирішити складні, спір-
ні питання права (звідси і термін «суд права»). Набрання законної си-
ли рішенням апеляційного суду не виключає можливості його оскар-
ження. У деяких державах (зокрема в Україні) рішення апеляційного 
суду може бути оскаржено до суду касаційної інстанції — касаційного 
суду. Забезпечення права на апеляційне оскарження судового рішення 
— одна з основних (конституційних) засад судочинства в Україні. 
 Згідно з практикоя Європейського суду з прав лядини у статті 6 Конве-

нції, ѐкоя передбачено право на справедливий суд, не встановлено вимо-
ги до держав засновувати апелѐційні або касаційні суди. Там, де такі су-
ди існуять, гарантії, що містѐтьсѐ у вказаній статті, повинні відпові-
дати також і забезпечення ефективного доступу до цих судів (пункт 
25 Рішеннѐ у справі «Делкур проти Бельгії» від 17 січнѐ 1970 року та 
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пункт 65 Рішеннѐ у справі «Гофман проти Німеччини» від 11 жовтнѐ 
2001 року). Конституційний Суд України вважаю, що право на судовий за-
хист вклячаю в себе, зокрема, можливість оскарженнѐ судових рішень в 
апелѐційному та касаційному порѐдку, що ю одніюя з конституційних 
гарантій реалізації інших прав і свобод, захисту їх від порушень і проти-
правних посѐгань, в тому числі від помилкових і неправосудних судових 
рішень. — Рішеннѐ КСУ у справі за конституційним поданнѐм Уповнова-
женого ВРУ з прав лядини щодо конституційності положень частини 
другої статті 171-2 КАС України (2015). 

 Траплѐятьсѐ випадки неодноразового скасуваннѐ судами апелѐційної ін-
станції вироків місцевих судів, проте під час нового розглѐду помилки не 
виправлѐлисѐ. Необхідно зазначити, що позиціѐ ЄСПЛ з приводу оцінки 
таких випадків полѐгаю у наступному: «незважаячи на те, що ЄСПЛ не 
може аналізувати ѐкість практики національних судів, він вважаю, що 
оскільки поверненнѐ справ на новий розглѐд зазвичай вимагалось внаслі-
док помилок, допущених судами нижчої ланки, повтореннѐ таких повер-
нень в межах одного провадженнѐ розкриваю серйозні недоліки судової 
системи (п. 46 рішеннѐ від 25.11.2003 у справі «Wierciszewska v. Poland»). 
— Узагальненнѐ судової практики Вищим спеціалізованим судом «Уза-
гальненнѐ судової практики судів першої та апелѐційної інстанцій у 
справах стосовно осіб, ѐкі тримаятьсѐ під вартоя, судове проваджен-
нѐ щодо ѐких триваю понад 6 місѐців» (01.07.2013). 

 
 Арбітр (третейський суддя) — 1) особа, яка на підставі арбітражної 

угоди у спорі, переданому їй сторонами такої угоди, ухвалює рішення, 
що має обов'язкову юридичну силу; при цьому така особа не вважа-
ється такою (одноособово чи у складі органу), яка здійснює правосуд-
дя; 2) колишня назва судді господарського суду — арбітражу в СРСР і 
до 1997 року в Україні (арбітри мали статус судді); 3) суддя в спорти-
вних змаганнях. Смисл інституту арбітра у тому, що вирішення спору 
відбувається на основі довіри, яка є, як правило, основою обрання 
(призначення) арбітра для розгляду та вирішення спору. Арбітр може 
обиратися (призначатися) сторонами або в спосіб, визначний законом.  
 Третейський суддѐ — фізична особа, призначена чи обрана сторонами у 

погодженому сторонами порѐдку або призначена чи обрана відповідно 
до цього Закону длѐ вирішеннѐ спорів у третейському суді. — ЗУ «Про 
третейські суди» (2004). 

 Так, поет О. Е. Мандельштам дав наступний цікавий опис такої систе-
ми неофіційного права в Киюві: «Київський будинок — ковчег паніки і ли-
хослів'ѐ. Виходить погулѐти під каштанами Драч — крихітна лядина з 
щурѐчоя головоя. — Знаюте, хто він? Він — підпільний адвокат. Його 
спеціальність — третейські суди. До нього приїжджаять навіть із Він-
ниці. Справді, за стіноя у Драча йде невпинний суд. Складні питаннѐ 
оренди, чвари дрібних компаньйонів, усілѐкий розподіл, ліквідаціѐ дово-
юнних боргів — велика і багата ярисдикціѐ Драча. До нього приїжджа-
ять із містечок. Він присудив колишнього підрѐдника, ѐкий заборгував 
комусь сто царських тисѐч, виплачувати по тридцѐть рублів на місѐць, 
— і той платить». — Цитуютьсѐ Максим Горький за: Олександр Мере-
жко «Психологическаѐ школа права Л. И. Петражицкого» (2016). 
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 Арешт (від фр. arrêt — зупинка) — ізоляція особи або майна як вид 

покарання або запобіжний захід. У кримінальному праві в Україні 
арешт — один із основних видів покарання, що полягає в триманні за-
судженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до 
шести місяців. Застосування арешту в Україні обмежується з мірку-
вань гуманізму. Арешт не застосовується до осіб віком до 16 років, ва-
гітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до 7 років. У криміна-
льному провадженні, як вид запобіжного заходу, може застосовувати-
ся домашній арешт — відповідно до ухвали слідчого судді, суду — до 
підозрюваних або обвинувачених осіб за вчинення ними злочинів, за 
які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, та по-
лягає в забороні залишати їм житло цілодобово або в певний період 
доби. У виняткових випадках за окремі види адміністративних право-
порушень суд може застосовувати адміністративний арешт на строк 
до 15 діб. Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагіт-
них жінок, жінок, які мають дітей віком до 12 років, до осіб, які не до-
сягли 18 років, до інвалідів першої і другої груп. Майно платника по-
датків може піддаватися адміністративному арешту — винятковий 
спосіб забезпечення виконання платником податків його обов'язків, 
визначених законом. За практикою ЄСПЛ адміністративний арешт 
може вважатися «кримінальною процедурою» у розумінні статті 6 
ЄКПЛ та розумінні статті 4 Протоколу № 7 до ЄКПЛ.  
 Статтѐ 29. Кожна лядина маю право на свободу та особисту недотор-

канність.  

 Ніхто не може бути заарештований або триматисѐ під вартоя інакше 
ѐк за вмотивованим рішеннѐм суду і тільки на підставах та в порѐдку, 
встановлених законом.  

 У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити 
уповноважені на те законом органи можуть застосувати триманнѐ 
особи під вартоя ѐк тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість ѐко-
го протѐгом сімдесѐти двох годин маю бути перевірена судом. Затрима-
на особа негайно звільнѐютьсѐ, ѐкщо протѐгом сімдесѐти двох годин з 
моменту затриманнѐ їй не вручено вмотивованого рішеннѐ суду про 
триманнѐ під вартоя.  

 Кожному заарештованому чи затриманому маю бути невідкладно пові-
домлено про мотиви арешту чи затриманнѐ, роз'ѐснено його права та 
надано можливість з моменту затриманнѐ захищати себе особисто та 
користуватисѐ правничоя допомогоя захисника.  

 Кожний затриманий маю право у будь-ѐкий час оскаржити в суді свою за-
триманнѐ.  

 Про арешт або затриманнѐ лядини маю бути негайно повідомлено ро-
дичів заарештованого чи затриманого. — Конституціѐ України (1996). 

 Неправедний закон сам по собі ю різновидом насильства. Арешт за його 
порушеннѐ — і поготів. — Ганді. 

 Вольтера не арештовуять. — Шарль де Голль (про арешт Ж.-П. Сартра). 
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 Мій дідусь помер під домашнім арештом. — Джо Гарсіѐ. 

 Суд зазначаю, що за відповідне адміністративне правопорушеннѐ перед-
бачено застосуваннѐ стѐгненнѐ у виглѐді адміністративного арешту на 
строк до п’ѐтнадцѐти діб. Зважаячи на характер та суворість пока-
раннѐ, Суд вважаю, що це провадженнѐ у розумінні статті 6 Конвенції 
було кримінальним (див. рішеннѐ у справах «Галстѐн проти Арменії» 
(Galstyan v. Armenia), заѐва № 26986/03, пп. 58-60, від 15 листопада 2007 
року, та «Лучанінова проти України» (Luchaninova v. Ukraine), заѐва № 
16347/02, п. 39, від 9 червнѐ 2011 року). Відповідно воно підпадало під ви-
значеннѐ «кримінальної процедури» у розумінні статті 4 Протоколу № 
7. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Ігор Тарасов проти України» (Заѐва № 
44396/05, 16.06.2016) (п. 25).  

 

— Б — 
 Балансуючий смисл правосуддя — один із смислів ідеї правосуддя 

— правосуддя як спосіб судового балансування, який виявляє це яви-
ще як врівноваження цінностей, інтересів, які є суперечливими, при-
мирення сторін, які конфліктують. На відміну від правосуддя як судо-
вого вирішення спору за законом, цей смисл полягає й в урівноваженні 
абстрактнішого рівня, — наприклад, ціннісних колізій. Здійснення 
цього смислу полягає в умиротворенні, примиренні сторін, що означає 
досягнення мети такого смислу правосуддя. При цьому здійснюється 
не лише «психологічно-правова» функція правосуддя: судові органи 
виконують функцію регулятора «правових емоцій». Виразний приклад 
різновиду такого смислу — ідея «космології права», концепція за 
якою кримінальний процес — судовий розгляд кримінальної справи за 
обвинуваченням у Тибеті вважається завершеним, коли та якщо сто-
рони досягли (поновили) гармонію у стосунках між собою, внутріш-
нім і зовнішнім світом. У такому разі йдеться не лише про вирішення 
спору між сторонами, але й в поновленні певного зовнішнього балансу 
— за допомогою суду. Здійснити правосуддя в такому смислі значить 
поновити втрачений баланс цінностей. Актуальним є охоплення цієї 
ідеї правосуддя в концепції відновного правосуддя, мета якого не так 
забезпечити здійснення правових норм, притягнення до відповідаль-
ності винних осіб, як відшкодування нематеріальної та матеріальної 
шкоди та відновлення, за можливості та доброї волі, балансу інтересів 
між конфліктуючими сторонами. Проблематика цього смислу право-
суддя зумовлена й пошуком критеріїв розсудження, формул балансу-
вання, вирішення антиномій. Суд наче полагоджує пошкоджене. Як 
відзначав О. Мироненко, «справедливий суд для держави, за Плато-
ном, нічого не коштує, оскільки справа суддів лише «зашивати одежу, 
що порвалась». У формально-юридичному смислі допустимо вважати, 
«що при виникненні правового конфлікту (колізії) норм різних ієрар-
хічних рівнів у процесі правозастосування, для ефективного, обґрун-
тованого та справедливого вирішення спору, правозастосовнику треба, 
спрямовуючи свої дії, звертатися до ієрархічно вищого нормативного 
рівня: від принципів права на нижньому рівні, через правові принципи 
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середнього рівня, аж до загальних універсальних принципів, верхньо-
го рівня їх ієрархії» (К. О. Клименко). Водночас у випадку колізії (ан-
тиномії) цінностей варто звертатися до певних, так званих, формул, як-
от формули Радбруха. Остання зокрема пропонує вирішення антино-
мії таких взаємопов’язаних компонентів ідеї права (за Радбрухом), як 
справедливість, доцільність і правопевність як правових цінностей, що 
водночас можуть перебувати в суперечливому співвідношенні, конф-
лікті, антиномії. У плані збалансування цінностей варто розглянути й 
такий напрям юридичної (й не лише) думки та практики як нагородне 
право, що пов’язане з так званою нагородною юстицією. Так, за пара-
дигмою антиномії нагорода за заслугу є антиномією покарання за зло-
чин. Ідеальним мірилом-балансом є справедливість, яким і варто керу-
ватися суду, врівноважуючи інтереси сторін при вирішенні спору.  
 Справедливий суд длѐ держави, за Платоном, нічого не коштую, оскільки 

справа суддів лише «зашивати одежу, що порвалась. — Олександр Ми-
роненко. «Платон». Юридична енциклопедіѐ (2002). 

 Як орган судової влади Конституційний Суд забезпечую насамперед ін-
терпретація конституційних норм шлѐхом розглѐду конституційно-
правових спорів. Тому в умовах формуваннѐ конституційної держави 
конституційні суди забезпечуять функції конституційного контроля, 
конституційності ратифікації міжнародних договорів України, прими-
рявальну, арбітражну функція та захист основних прав і свобод, інте-
рпретації конституційних норм. — Михайло Савчин. «Конституційний 
суд України ѐк гарант конституційного ладу» (2003). 

 «Збалансований» — це кодове слово «відмови»: право на свободу слова, 
ѐке повинне бути «збалансованим» щодо настільки вичерпного переліку 
інших ймовірних цінностей, означаю право, ѐке може здійснитисѐ лише 
тоді, коли ті, що при владі розсудѐть, що мова, про ѐку йдетьсѐ, нешкі-
длива длѐ них. — Рональд Дворкін. 

 
— В — 

 Велика палата — 1) колегіальний орган Європейського суду з прав 
людини в складі 17 суддів (зі 47), створений відповідно до пункту 1 
статті 27 ЄКПЛ, що розглядає та вирішує питання, які мають загальне 
значення для конвенційної системи, зокрема істотні питання щодо 
тлумачення Конвенції (протоколів до неї), зокрема щодо зміни преце-
дентної практики; 2) в Україні Велика Палата — постійно діючий ко-
легіальний орган Конституційного Суду України (всі судді Суду), а 
також Верховного Суду (21 суддя), що здійснює перегляд судових рі-
шень у касаційному порядку з метою забезпечення однакового засто-
сування судами норм права, діє як суд апеляційної інстанції у справах, 
розглянутих ВС як судом першої інстанції, аналізує судову статистику 
та вивчає судову практику, здійснює узагальнення судової практики. В 
КСУ Велика палата діє у складі всіх суддів Суду та розглядає всі клю-
чові питання повноважень Суду; до повноважень ВП також належить 
вирішення процедурних питань, що виникають під час конституційно-
го провадження. В ЄСПЛ відповідно до статті 30 ЄКПЛ можлива від-
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мова від розгляду справи на користь ВП. Якщо справа, яку розглядає 
палата, порушує істотні питання щодо тлумачення Конвенції чи про-
токолів до неї або якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може 
мати наслідком несумісність із рішенням, постановленим Судом ра-
ніше, палата може в будь-який час до постановлення свого рішення ві-
дмовитися від розгляду справи на користь ВП, якщо жодна зі сторін у 
справі не заперечує проти цього. На 2020 рік щодо України ЄСПЛ ух-
валив у складі ВП три рішення і провів слухання ще в одній справі 
(рішення від 05.02.2015 у справі «Бочан проти України» (№2) (заява № 
22251/08); рішення від 12.10.2017 у справі «Бурмич та інші проти 
України» (заяви №№ 46852/13, 47786/13 та інші); рішення від 
25.09.2018 у справі «Денісов проти України» (заява № 76639/11); слу-
хання 11.09.2019 у справі «Україна проти Росії (щодо Криму)» (заява 
№ 20958/14). Слухання ВП ЄСПЛ, як правило, публічні, можливий їх-
ній онлайн-перегляд у реальному часі та в записі на сайті ЄСПЛ.  
 … роль Великої палати полѐгаю у розглѐді та вирішенні питань, що ма-

ять загальне значеннѐ длѐ конвенційної системи. У контексті пілотно-
го рішеннѐ це зумовляю зосередженнѐ уваги не тільки на окремій справі, 
що розглѐдаютьсѐ Судом, а й на загальній проблемі, ѐка стала першоп-
ричиноя ціюї справи. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Бурмич та інші проти 
України» (заѐва № 46852/13 та інші), 12.10.2017. 

 
 Вердикт (від лат. vere dictum — вірно, істинно сказане) — рішення 

присяжних у суді з приводу вини підсудного та інших питань, поста-
влених до них. На основі вердикту ухвалюється вирок. Як правило, 
вердикт не підлягає оскарженню, проте допущені судом чи присяж-
ними порушення норм матеріального чи процесуального права мо-
жуть стати підставою для оскарження. У багатьох країнах (і в Україні) 
присяжні виносять рішення щодо вини (відтак і вирок) разом із профе-
сійними суддями, які розглядають справу, проте термін «вердикт» для 
цих цілей не використовується. Смисл вердикту у реалізації судової 
демократії, тобто народовладдя в здійсненні правосуддя. 
 Кримінальний процес ніколи не стосуютьсѐ пошуку справедливості длѐ 

потерпілого. Якби це було так, то був би лише один вердикт — винен. 
— Адвокат Алан Дершовіц. 

 Один із ризиків публічного судового розглѐду — публічний вердикт. — 
Сязен Естріх. 

 
 Верховенство закону — принцип і концепція, за якою закону нада-

ється провідне місце в ієрархії всіх інших нормативно-правових актів, 
джерел права (передовсім позитивного), відповідність чи несупереч-
ність останніх. Позитивується і конкретизується в принципі верховен-
ства конституції держави як основного закону. Гарантія режиму за-
конності. З позицій співвідношення та розмежування понять «право» 
і «закон», які різняться змістовно і семантично (латинською jus — 
право; lex — закон; німецькою — Recht / Gesetz, французькою — Droit 
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/ Loi), верховенство закону відрізняється від доктрини і принципу вер-
ховенства права як вимоги домінування права (зокрема і над зако-
ном). Ключовим є розуміння поняття «закон», за одним із яких (легі-
стським) право розуміється як закон, у результаті чого поняття верхо-
венства права і закону можуть ототожнюватися, тоді як за юснатуралі-
стичним підходом — розмежовуватися, надаючи та обґрунтовуючи 
пріоритет верховенства права. Верховенство закону в здійсненні пра-
восуддя гарантує режим законності в судочинстві, але в деяких випад-
ках може створювати передумови для кричущого свавілля (інквізицій-
ні процеси середньовіччя, «судові трійки» диктатури пролетаріату, су-
дові процеси над неповносправними в нацистській Німеччині тощо). 
Див. також: Верховенство права. 
 Українська РСР забезпечую верховенство Конституції та законів Респуб-

ліки на своїй території. — Деклараціѐ про державний суверенітет Укра-
їни (16.07.1990). 

 Статтѐ 71. На території Української РСР забезпечуютьсѐ верховенство 
законів республіки. — Конституціѐ УРСР 1978 року (ст. 71 в редакції 
(змін) від 24.10.1990). 

 Різницѐ між принципом верховенства права і принципом верховенства 
закону полѐгаю в тому, що верховенство закону робить правову систе-
му ефективноя, а верховенство права — справедливоя. — Борис Ма-
лишев. «Правова система (телеологічний вимір)» (2012). 

 
 Верховенство права — принцип і концепція, термінопоняття, введене 

в правову сферу та суспільно-політичний дискурс під впливом лібера-
лізму та теорії природного права, яке позначає ідею істотного або до-
мінуючого значення права в державному управлінні, життєдіяльності 
суспільства. Як ідея, верховенство права відображається та конкрети-
зується в кількох розуміннях (концепціях). З позицій розмежування 
понять «право» і «закон», верховенство права — це панування права, 
влада права (правовладдя) над законом, що вможливлює визнання за-
конів неправовими, зокрема за допомогою судочинства (судового ко-
нтролю), передбачаючи судове здійснення ідеї права. З позицій упо-
рядкування верховенство права — це панування права, а не людини, 
людської сваволі (the rule of law not the rule of men), певний правовий 
порядок і підпорядкування праву. За цього порядку істотним є не вио-
кремлення права і закону, а впорядкування (rule). В правосудді ця 
концепція, з-поміж інших (принцип верховенства конституції), постає 
як принцип прямої дії. Ще одне поширене розуміння верховенства 
права — визнання пріоритету прав людини в суспільстві, коли суди 
здійснюють судовий контроль за діями держави, її представників.  
В Україні доктринально поширене розуміння верховенства права як 
панування права над законом (пріоритетність верховенства права над 
верховенством закону), що породжує проблему критеріїв розмежу-
вання понять «право» і «закон», підвищуючи значення правосуддя як 
способу реалізації не лише «державного права», яке творить держава. 
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У тексті Конституції України закріплено «принцип верховенства пра-
ва», який в Україні «визнається та діє» (частина 1 статті 8). Змінами до 
Конституції України 2016 року в статті 129, що провадить основи 
здійснення правосуддя, термін «закон» замінено на термін «верховен-
ство права («Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керуєть-
ся верховенством права), таким чином верховенство права утвердило-
ся як конституційна засада здійснення правосуддя та чинник прийнят-
тя судового рішення. У кодексах судочинства теж закріплено принцип 
верховенства права та його визначення (наприклад, КАС встановлює, 
що «суд при вирішенні справи керується принципом верховенства 
права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи ви-
знаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з 
урахуванням судової практики ЄСПЛ»). 
Істотну роль у розвитку доктрини верховенства права відіграє розви-
ток прецедентної практики ЄСПЛ. Крім того, Рада Європи, Венеційсь-
ка комісія сприяють уніфікації поглядів на змістовні та формальні 
ознаки верховенства права. Венеційська комісія в 2011 році схвалила 
доповідь «Верховенство права» — як спробу «консенсусу стосовно 
обов’язкових елементів поняття верховенство права», зокрема таких 
як, (1) законність, включаючи прозорий, підзвітний та демократичний 
процес введення в дію приписів права; (2) юридична визначеність; (3) 
заборона свавілля; (4) доступ до правосуддя, представленого незалеж-
ними та безсторонніми судами, включно з тими, що здійснюють судо-
вий нагляд за адміністративною діяльністю; (5) дотримання прав лю-
дини; (6) заборона дискримінації та рівність перед законом. 
 Найѐсніший спосіб показати, що означаю верховенство права (rule of law) 

длѐ нас у повсѐкденному житті, — пригадати часи, коли не було верхо-
венства права. — Дуайт Ейзенхауер (президент США, 1953-1961). 

 Із принципу верховенства права випливаю, зокрема, що втручаннѐ орга-
нів виконавчої влади у права лядини маю підлѐгати ефективному наглѐ-
ду, ѐкий, ѐк правило, повинна забезпечувати судова влада. Щонайменше 
це маю бути судовий наглѐд, ѐкий найкращим чином забезпечую гарантії 
незалежності, безсторонності та належної правової процедури. — Рі-
шеннѐ ЄСПЛ у справі «Класс та інші проти Німеччини» (1978, п. 55). 

 … Я зміг прочитати все інтерв'я з Президентом Путіним у «Файненшл 
таймс» *опубліковане 27.06.2019]. Слід сказати, що ѐ абсолятно не зго-
ден з головним аргументом про те, що лібералізм віджив себе. Як ювро-
пейці ми тут длѐ того, аби твердо і одноголосно захистити і просувати 
ліберальну демократія. Кожен, хто стверджую, що ліберальна демок-
ратіѐ віджила себе, також стверджую, що свободи віджили себе, верхо-
венство права віджило себе і права лядини віджили себе. Длѐ нас в Євро-
пі вони ю і залишатьсѐ важливими і резонуячими цінностѐми. Що ѐ вва-
жая дійсно віджило себе, так це: авторитаризм, культи особи, верхо-
венство олігархів. Навіть ѐкщо іноді вони можуть здатисѐ ефективни-
ми. — Висловляваннѐ президента Європейської ради Дональда Туска пе-
ред самітом G20 в Японії (28.06.2019). 

 Від самого початку важливо зазначити, що, попри термінологічну схо-
жість, понѐттѐ «верховенство права» («Rule of Law») не завжди ю сино-
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німом понѐть «Rechtsstaat», «Estado de Dіreito» або «Etat de droit» (чи те-
рміна «preeminence de droit», ѐкий застосовую Рада Європи). Не виступаю 
воно і синонімом ані російського понѐттѐ «верховенство закона», ані ро-
сійського терміна «правовое государство». — «Верховенство права». До-
повідь, схвалена Венеційськоя Комісіюя (25-26.03.2011) (п. 4). 

 Понѐттѐ «the rule of law» («верховенство права») тлумачили різнома-
нітно. Але його слід відрізнѐти від суто формальної концепції, відповідно 
до ѐкої будь-ѐка діѐ державного посадовцѐ, на ѐку його уповноважено за-
коном, маю відповідати вимогам закону. З плином часу сутність верхо-
венства права в деѐких країнах було спотворено настільки, що воно по-
давалось або ѐк еквівалент «верховенства закону» чи «владаряваннѐ за 
законом», або ж навіть «права ѐк сукупності норм». За таких тлумачень 
уможливлявались авторитарні дії з боку влади, і такі тлумаченнѐ не ві-
дображаять сучасної сутності верховенства права. — «Верховенство 
права». Доповідь, схвалена Венеційськоя Комісіюя (25-26.03.2011) (п. 15). 

 … Видаютьсѐ, що наразі ю можливим консенсус стосовно обов’ѐзкових 
елементів понѐттѐ «верховенство права», а також таких самих еле-
ментів понѐттѐ «Rechtsstaat», ѐкі ю не лише формальними, а й субстан-
тивними чи матеріальними (materieller Rechtsstaatbegriff). Цими елемен-
тами ю: a. Законність, вклячаячи прозорий, підзвітний та демократич-
ний процес введеннѐ в дія приписів права; b. Юридична визначеність; c. 
Заборона свавіллѐ; d. Доступ до правосуддѐ, представленого незалеж-
ними та безсторонніми судами, вклячно з тими, що здійсняять судо-
вий наглѐд за адміністративноя діѐльністя; e. Дотриманнѐ прав ляди-
ни; f. Заборона дискримінації та рівність перед законом. — «Верховенст-
во права». Доповідь, схвалена Венеційськоя Комісіюя (2011) (п. 41, витѐг). 

 Отже, проѐвом верховенства права ю і вихід суду за межі трафарету 
норми закону, ѐка ю несправедливоя длѐ конкретної життювої ситуації. 
[Приклад] М., падаячи, рефлекторно вхопивсѐ за С. У результаті падіннѐ 
С. одержав важкий перелом тазостегнового суглоба. М. маю достатньо 
високий заробіток, С, навпаки, живе в матеріальній скруті. З точки зору 
закону, маюмо випадок, за ѐкий М. відповідальності не несе. З точки зору 
верховенства права, суд може присудити з нього на користь С. відповід-
ну грошову суму на покриттѐ витрат на лікуваннѐ. Але достатньо по-
мінѐти М. та С. місцѐми, і ми неодмінно скажемо, що норма, за ѐкоя від-
сутність вини С. виклячаю його відповідальність, ю справедливоя. Отже, 
одна і та ж норма може бути справедливоя в одній життювій ситуації і 
несправедливоя — в іншій. Засобом виходу із ціюї колізії і ю застосуваннѐ 
верховенства права. — Зорислава Ромовська. «Українське цивільне пра-
во» (1995). 

 Притча «Точка зору». Дуже багатим був повелитель Вей. І була у нього 
колѐска, прикрашена золотими драконами. Дуже дорожив він нея, і всім 
був відомий суворий наказ повелителѐ: хто наважитьсѐ сісти в ця колѐ-
ску, той позбудетьсѐ голови. Був у Веѐ уляблений чиновник Ні Цзи-сѐ. Вей 
завжди ставив його в приклад своїм придворним. Одного разу мати Ні 
Цзи-сѐ тѐжко захворіла. Була ніч, і Ні Цзи-сѐ вибіг на вулиця, скочив у ко-
лѐску повелителѐ, шмагнув коней і помчав до лікарѐ. Вранці він з'ѐвивсѐ в 
палаці, опустивсѐ перед повелителем на коліна і поѐснив, чому він пору-
шив його наказ. Тоді Вей сказав придворним: — Ні Цзи-сѐ показав нам зра-
зок синівської лябові! Він готовий був пожертвувати власним життѐм 
заради здоров'ѐ матері. За це ѐ даруя йому золоту вазу! На другий день 
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Вей прогулявавсѐ своїм садом у супроводі Ні Цзи-сѐ. Той зірвав з дерева 
персик, надкусив його і сказав: — Який солодкий і соковитий персик, ѐ та-
кого ніколи не їв. Спробуйте, мій пане. І він з повагоя простѐгнув своюму 
повелителя половину персика. Вей звернувсѐ до придворних: — Беріть 
приклад з Ні Цзи-сѐ. Він завжди пам'ѐтаю про свого володарѐ! Але через 
ѐкийсь час у Веѐ з'ѐвивсѐ новий улябленець, і він навіть бачити не хотів 
Ні Цзи-сѐ. Хтось запитав повелителѐ, чим провинивсѐ Ні Цзи-сѐ. Вей сер-
дито відповів: — А хіба Ні Цзи-сѐ не порушив мій наказ? Як він посмів сіс-
ти в моя карету? А ще він посмів запропонувати мені надкушений пер-
сик! Хіба всього цього недостатньо, щоб відрубати злочинцеві голову?! 
Так ось сильні світу цього за одні й ті ж вчинки можуть вас возвеличити, 
а можуть і голови позбавити! — «Притчи. Даосские, китайские, дзэнс-
кие» (2010). 

 
 Верховний Суд — найвищий суд (судовий орган) у системі судо-

устрою окремих держав, зокрема в Україні (до 30.09.2016 — Верхов-
ний Суд України). Верховний суд Нью-Йорка, Верховні суди кількох 
провінцій у Канаді не є найвищими інстанціями, а підпорядковані апе-
ляційним судам. Склад і функції ВС залежать від правового статусу, і, 
як правило, визначаються конституцією. Наприклад, у США правосу-
ддя на федеральному рівні у ВС США здійснюють 9 суддів (проте ді-
ють і верховні суди штатів). ВС США не є судом касаційної інстанції 
щодо всіх справ, а розглядає справи за процедурою certiorari — «кло-
потання про передачу (витребування)» справи. Таке «клопотання» 
друкується у форматі буклету, 40 примірників якого подають до Суду. 
Якщо четверо із дев’яти суддів Суду («правило чотирьох») вирішать 
задовольнити клопотання, справа призначається для розгляду. У де-
яких державах, де не діють конституційні суди, ВС здійснює тлума-
чення конституції та окремі інші функції. 
 Верховний Суд ю найвищим судом у системі судоустроя України, ѐкий за-

безпечую сталість та юдність судової практики у порѐдку та спосіб, визна-
чені процесуальним законом. — ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (2016). 

 Верховний Суд України ю найвищим судовим органом у системі судів зага-
льної ярисдикції. Верховний Суд України здійсняю правосуддѐ, забезпечую 
однакове застосуваннѐ законодавства усіма судами загальної ярисдик-
ції. — ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (2002, втратив чинність). 

 Щоразу, коли ви призначаюте лядину до Верховного Суду, він перестаю 
бути вашим другом. — Президент США Гаррі Трумен. 

 Важко не мати великого року у Верховному Суді. — Суддѐ ВС США Рут 
Бейдер Гінзбург. 

 Американський народ повинен мати право голосу у виборі наступного 
судді Верховного Суду. — Мітч МакКоннелл. 

 Верховний Суд ухвалив, що у Вашингтоні не може бути встановлено різ-
двѐного вертепу. Це рішеннѐ ухвалено не з релігійних мотивів. Вони не 
змогли знайти трьох мудреців і непорочну діву. — Комік Джей Лено. 
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 Вибіркове правосуддя — прояв і результат позасудових чинників у 
судочинстві, судової корупції, метод боротьби за владу (усунення по-
літичних опонентів). Виникає внаслідок порушення принципу рівності 
з різних, переважно політичних, мотивів, доцільності. В досудовому 
провадженні виявляється у вибірковому кримінальному переслідуван-
ні, притягненні до відповідальності, в судовому процесі — у вибірко-
вій оцінці фактів, доказів, правозастосуванні тощо. У популярній ку-
льтурі уявляється як наслідок дій за принципом «друзям — все, воро-
гам — закон». Властиве як корумпованим, так і розвинутим судовим 
системам. Явище притаманне українському судочинству, на службі з 
політичних мотивів чи мотивів сервілізму, що нівелює ідею правосуд-
дя, принцип незалежності суду, на що звертав увагу і ЄСПЛ, Рада Єв-
ропи, Європейський парламент (ЄС). Проте і в ЄСПЛ окремі юристи 
Секретаріату можуть вдаватися до вибіркового підходу у застосуванні 
критеріїв прийнятності заяв з неправових мотивів і за відсутності кон-
тролю чи відповідальності, такі дії залишаються безкарними і нано-
сять непоправну шкоду заявникам і загалом системі захисту прав лю-
дини. Вибіркове правосуддя виявляє ознаки корумпованості практики 
судочинства, не є правосуддям у смислі здійснення судової ідеї права, 
спричиняє шкоду переслідуваним. Причини та прояви вибіркового 
правосуддя нівелюються за умов утвердженням незалежності суду та 
вдосконалення особистості (доброчесності) судді.  
 Принципи права, в тому числі й щодо дії правових норм у часі, не маять 

вибіркового застосуваннѐ, вони поширяятьсѐ на всі правовідносини не-
залежно від характеру та суб'юктів, ѐкі підпадаять під їх дія. — Окрема 
думка судді КСУ Савенка М.Д. стосовно Рішеннѐ КСУ у справі щодо стро-
ків перебуваннѐ на посту Президента України (2003). 

 Генеральна прокуратура України. Повідомленнѐ від 16.02.2014. Відповідно 
до статті 10 Закону України від 29 січнѐ 2014 року № 737-VII «Про усу-
неннѐ негативних наслідків та недопущеннѐ переслідуваннѐ та покаран-
нѐ осіб з приводу подій, ѐкі мали місце під час проведеннѐ мирних зібрань» 
повідомлѐя, що згідно з інформаціѐми Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України та місцевих органів влади учасниками 
масових акцій протесту фактично вчинено сукупність дій, передбачених 
статтея 9 цього Закону. У зв'ѐзку з публікаціюя цього повідомленнѐ за-
значений Закон вводитьсѐ в дія з 17 лятого 2014 року і передбачаю зві-
льненнѐ від кримінальної відповідальності та покараннѐ осіб, ѐкі вчинили 
в період 27 груднѐ 2013 року по 2 лятого 2014 року злочини, передбачені 
статтея 1 цього Закону, закриттѐ відповідних кримінальних прова-
джень, а також звільненнѐ від адміністративної відповідальності осіб, 
до ѐких застосовано адміністративний арешт. — Генеральний прокурор 
України В. Пшонка (2014). 

 Дотриманнѐ принципу верховенства права у процесі здійсненнѐ правосу-
ддѐ при вирішенні кожної конкретної справи, стороноя ѐкої ю лядина, 
становить основну ідея правової системи. Отже, можна стверджува-
ти, що принцип верховенства права ю ілязорним у тій країні, де держава 
не забезпечую повноя міроя право на доступ до суду, в ѐкому лядина за-
хищатиме свої права, де відсутні гарантії права на справедливий суд, 
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починаячи від права на доступ до суду, його незалежності та неупере-
дженості, справедливості та належної обґрунтованості його рішень і 
належного їх виконаннѐ. Те саме стосуютьсѐ країн із вибірковим правосу-
ддѐм. На це звертаю увагу і Європейський суд з прав лядини: «Принцип 
верховенства права та понѐттѐ справедливого судового розглѐду, ви-
значене в статті 6 Конвенції, унеможливляять будь-ѐке втручаннѐ на 
підставі закону у здійсненнѐ правосуддѐ, що маю на меті вплинути на су-
дове вирішеннѐ спору» (Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece 
(1994), § 49.). Тому гарантії щодо права на судовий захист, що містѐтьсѐ 
у статті 55 Конституції України, ю невід'юмними від конституційних га-
рантій незалежності судової влади. — Окрема думка судді КСУ Шевчука 
С.В. стосовно Висновку КСУ у справі за зверненнѐм Верховної Ради України 
про наданнѐ висновку щодо відповідності законопроекту про внесеннѐ 
змін до Конституції України (щодо правосуддѐ) вимогам статей 157 і 
158 Конституції України (27.01.2016). 

 9 червнѐ 2011 року Європейський Парламент ухвалив резоляція щодо 
України. У відповідній частині резоляції зазначалосѐ таке: «Європейський 
Парламент, ... G. оскільки дванадцѐтьох колишніх високопосадовців з 
урѐду Тимошенко було взѐто під варту, вклячаячи колишнього Міністра 
внутрішніх справ Юріѐ Луценка, одного з лідерів партії Народна самоо-
борона… 1. Наголошую на важливості забезпеченнѐ максимальної прозо-
рості розслідувань, кримінального переслідуваннѐ та суду, а також за-
стерігаю проти можливого застосуваннѐ кримінального правосуддѐ ѐк 
засобу досѐгненнѐ політичних цілей; 2. Занепокоюний зростаннѐм вибір-
кового переслідуваннѐ діѐчів політичної опозиції в Україні, а також не-
пропорційністя застосовуваних заходів ...; 3. Нагадую українській владі, 
що принцип колективної відповідальності за рішеннѐ урѐду не дозволѐю 
переслідуваннѐ окремих членів урѐду за рішеннѐ, прийнѐті колегіально...». 

 В лятому 2014 року в Парламент було внесено проюкт Закону «Про за-
борону вибіркового правосуддѐ» (проект О. Абдулліна). В поѐснявальній 
записці до проюкту зазначалосѐ: «Проектом передбачаютьсѐ застосу-
ваннѐ індивідуальної амністії до осіб, щодо ѐких міжнародними судовими 
установами, ярисдикціѐ ѐких визнаютьсѐ Україноя, чи відповідними ор-
ганами міжнародних організацій, членом або учасником ѐких ю Україна, 
встановлено факти застосуваннѐ вибіркового правосуддѐ або порушен-
нѐ Україноя статті 18 Конвенції про захист прав лядини та основопо-
ложних свобод. Законопроектом також пропонуютьсѐ звільнити від по-
дальших політичних репресій Тимошенко Юлія Володимирівну шлѐхом 
застосуваннѐ до неї повної індивідуальної амністії. Окрім того, вказаний 
законопроект дасть можливість в подальшому не допускати випадків 
вибіркового правосуддѐ до громадѐн України». 

 За вкоріненої культури свавіллѐ та зловживань, ігноруваннѐ закону та 
ручного керуваннѐ, притаманної державній владі протѐгом багатьох 
років, вибіркове кримінальне переслідуваннѐ виклячно представників 
опозиції ю фактично використаннѐм кримінального судочинства длѐ по-
літичних цілей. Така практика суперечить демократичним цінностѐм, 
заснованим на рівності усіх перед законом, та підриваю підвалини кримі-
нального судочинства. — Володимир Яворський (Українська Гельсінська 
спілка), Євген Захаров (Харківська правозахисна група). «Вибіркові кримі-
нальні переслідуваннѐ ю ознакоя недемократичної влади» (22.12.2010).  
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 Визнання рішення іноземного суду — поширення законної сили рі-
шення іноземного суду на територію України в порядку, встановлено-
му законом «Про міжнародне приватне право» (2005) та Цивільним 
процесуальним кодексом України (2004). Рішення іноземного суду 
може бути пред’явлено до примусового виконання в Україні протягом 
3 років із дня набрання ним законної сили, за винятком рішення про 
стягнення періодичних платежів (може пред’являтися впродовж усьо-
го строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за 
останні 3 роки). Питання про надання дозволу на примусове виконан-
ня розглядається судом за місцем проживання (перебування) або міс-
цезнаходженням боржника. Якщо боржник не має такого місця на те-
риторії України, або його місце проживання (перебування) чи місцез-
находження невідоме, питання про надання дозволу на примусове ви-
конання рішення іноземного суду розглядається судом за місцезнахо-
дженням в Україні майна боржника. Рішення іноземного суду визна-
ються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання пе-
редбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого на-
дана Верховною Радою України, або за принципом взаємності. Смисл 
визнання та виконання рішення іноземного суду виявляється в реалі-
зації принципів обов’язковості судового рішення (конституційний 
принцип в Україні) та принципу взаємності, покликаному гарантувати 
рішенням іноземних судів національних правовий режим, тобто нада-
ти таку ж юридичну сили, яку мають остаточні рішення судів України. 
 Статтѐ 81. Рішеннѐ іноземних судів, ѐкі можуть бути визнані та вико-

нані в Україні  
1. В Україні можуть бути визнані та виконані рішеннѐ іноземних судів у 

справах, що виникаять з цивільних, трудових, сімейних та господарсь-
ких правовідносин, вироки іноземних судів у кримінальних провадженнѐх у 
частині, що стосуютьсѐ відшкодуваннѐ шкоди та заподіѐних збитків, а 
також рішеннѐ іноземних арбітражів та інших органів іноземних дер-
жав, до компетенції ѐких належить розглѐд цивільних і господарських 
справ, що набрали законної сили, крім випадків, передбачених частиноя 
другоя ціюї статті.  

2. В Україні не можуть бути визнані та виконані рішеннѐ іноземних судів у 
справах щодо стѐгненнѐ заборгованості з підприюмства оборонно-
промислового комплексу, внесеного до переліку об’юктів державної влас-
ності, що маять стратегічне значеннѐ длѐ економіки і безпеки держави, 
на користь яридичної особи держави-агресора та/або держави-
окупанта або яридичної особи з іноземними інвестиціѐми чи іноземного 
підприюмства держави-агресора та/або держави-окупанта. — ЗУ «Про 
міжнародне приватне право» (2005). 

 Статтѐ 462. Умови визнаннѐ та виконаннѐ рішеннѐ іноземного суду, що 
підлѐгаю примусовому виконання. 1. Рішеннѐ іноземного суду (суду інозе-
мної держави, інших компетентних органів іноземних держав, до ком-
петенції ѐких належить розглѐд цивільних справ) визнаятьсѐ та вико-
нуятьсѐ в Україні, ѐкщо їх визнаннѐ та виконаннѐ передбачено міжнаро-
дним договором, згода на обов’ѐзковість ѐкого надана Верховноя Радоя 
України, або за принципом взаюмності. 2. У разі ѐкщо визнаннѐ та вико-
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наннѐ рішеннѐ іноземного суду залежить від принципу взаюмності, вва-
жаютьсѐ, що він існую, оскільки не доведено інше. — ЦПК України (2004). 

 
 Виконання рішення (ЄСПЛ) — забезпечення обов’язковості судово-

го рішення державою-відповідачем. Виконання рішення ЄСПЛ стосу-
ється двох аспектів: 1) виплата заявнику в справі (стягувачеві) відш-
кодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру; 2) 
вжиття заходів загального характеру. В Україні виконання рішень ре-
гламентується ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» (2006). Умисне невиконання слу-
жбовою особою судового рішення ЄСПЛ карається позбавленням волі 
на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 
 … Суд не може погодитись з тим, що заѐвник залишатиметьсѐ у стані 

невизначеності щодо способу, в ѐкий його права маять бути відновлені. 
Суд вважаю, що за самоя своюя природоя, встановлена у цій справі си-
туаціѐ не залишаю реального вибору щодо індивідуальних заходів, ѐких 
слід ужити, щоб виправити порушеннѐ конвенційних прав заѐвника. З 
оглѐду на винѐткові обставини справи та нагальну необхідність припи-
нити порушеннѐ статей 6 та 8 Конвенції, Суд постановлѐю, що держава-
відповідач повинна забезпечити ѐкнайшвидше поновленнѐ заѐвника на 
посаді судді Верховного Суду України. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Олек-
сандр Волков проти України» (Заѐва № 21722/11, 09.01.2013) (п. 208). 

 

 Вина — внутрішнє (психічне) ставлення особи до скоєного (скоюва-
ного) нею правопорушення чи бездіяльності. Елемент складу право-
порушення. Вирізняють різні концепції вини в різних галузях права 
(кримінальне, цивільне, міжнародне тощо). Як правило, вина — умова 
відповідальності. Як виняток у цивільному праві передбачаються ви-
падки безвинної відповідальності. Зазвичай особа визнається винува-
тою судом, за що передбачається відповідальність — покарання в різ-
них формах. Правосуддя полягає у встановленні наявності чи відсут-
ності винуватості та (в разі наявності) наданні їй адекватної оцінки та 
санкціонуванні (як правило, покарання) в формі судочинства. Презум-
пція невинуватості, за якої ніхто не може вважатися винним інакше як 
за встановленою законом процедурою і вироком суду, покликана за-
хистити особу від сваволі держави та носіїв її влади. В судових систе-
мах із розвинутою судовою демократією діють суди присяжних, які 
виносять вердикт щодо винуватості чи невинуватості особи. В деяких 
юрисдикціях (наприклад, у Шотландії), поряд із вердиктами «винен» 
чи «не винен», може використовуватися вердикт «не доведено». 
Див. також: Угода про визнання вини. 
 Статтѐ 62. Особа вважаютьсѐ невинуватоя у вчиненні злочину і не мо-

же бути піддана кримінальному покарання, доки її вину не буде доведено 
в законному порѐдку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто 
не зобов'ѐзаний доводити своя невинуватість у вчиненні злочину. Обви-
нуваченнѐ не може ґрунтуватисѐ на доказах, одержаних незаконним 
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шлѐхом, а також на припущеннѐх. Усі сумніви щодо доведеності вини 
особи тлумачатьсѐ на її користь. — Конституціѐ України. 

 Статтѐ 23. Вина. Виноя ю психічне ставленнѐ особи до вчиняваної дії чи 
бездіѐльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у 
формі умислу або необережності. — Кримінальний кодекс України (2001). 

 Сильні та багаті — рідко винуваті. 

 А і винного добре б часом пожаліти. 

 Кожна лядина винна у всьому доброму, чого не зробила. (Tout homme est 
coupable de tout le bien qu'il n'a pas fait.) — Вольтер. 

 Краще ризикувати рѐтуячи винного, аніж засудити невинного. — Воль-
тер. «Задіґ та інші історії». 

 На цім продажнім світі золотоя — Рукоя злочин відхилѐю суд — І нечес-
тиво надбаним багатством — Закон купую. Та вгорі не так. — Там не 
покривиш, там діла твої — Постануть в справжній суті, мусиш сам, — 
Лице в лице, віч-на-віч із виноя, їх свідчити. — Як бути? Що робити? — 
Шекспір. «Гамлет».  

 … він каже, що не знаю законів, і водночас заѐвлѐю про своя невинність. — 
Франц Кафка. «Процес». 

 Вина — це духовний рубікон. — Джейн Портер. 

 Страх — це податок, ѐкий сумліннѐ платить за провину.  

 Провина ю навіть у ваганні, ѐкщо вчинок не вчинѐютьсѐ. — Цицерон. 

 Невинність не отримую стільки ж захисту, скільки вина. — Ларошфуко. 

 Не обов'ѐзково защемлявати пальці поміж двері, заганѐти голки під ні-
гті, бити по обличчя, щоб змусити лядину подивитисѐ на свої вчинки ѐк 
на страшний злочин, а то й визнати те, що потрібно слідчому длѐ запо-
вненнѐ наперед продуманої схеми. Треба тільки на довгі місѐці замкнути 
лядину в кам’ѐний мішок з гратами, парашоя й іншими атрибутами 
тяремного побуту, протѐгом півроку не дозволити побаченнѐ ні з ким з 
рідних, з днѐ в день по декілька годин убивати в голову їй почуттѐ вели-
кої провини, нарешті, довести лядину до такого стану, що на побаченні 
не відразу впізнаю своя дружину. У результаті морального терору, пог-
роз і обіцѐнок (про ѐкі на суді забуваять) з лядини витискуять потрібні 
слідчому показаннѐ. — Вѐчеслав Чорновіл. «Правосуддѐ чи рецидиви те-
рору» (1966). 

 Коли мого дѐдька, одного з будівників нової радѐнської школи на Черка-
щині, катували, а потім таюмно засудили уманські енкаведисти, він не 
міг повірити, що це робитьсѐ іменем радѐнської влади та радѐнських за-
конів. У записці, ѐкось переданій на воля, було написано кров’я: «Пере-
дайте, ѐка нині влада?». А все це робили радѐнське НКВД, радѐнський суд, 
а радѐнський прокурор Вишенський теоретично обґрунтував тезу, що 
сам обвинувачений повинен доводити своя невинність і що зізнаннѐ заа-
рештованого — достатній доказ його вини. — Вѐчеслав Чорновіл 
«Останню слово В. М. Чорновола на суді», 8.7.1966, в книзі: «Правосуддѐ 
чи рецидиви терору» (1966). 

 Невільна провина не винна. 
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 Вирок — судове рішення першої інстанції в кримінальній справі про 
винуватість (чи невинуватість) підсудного та застосування (чи неза-
стосування) до нього покарання; судове рішення, у якому суд вирішує 
обвинувачення по суті. Зважаючи на презумпцію невинуватості, вирок 
є важливим актом правосуддя в кримінальному процесі. Вирок пови-
нен бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, а призначене су-
дом покарання — справедливим і відповідати тяжкості злочину та 
особі засудженого. Вирок може бути обвинувальним або виправдува-
льним (зокрема й в Україні). Обвинувальний вирок і виправдувальний 
вирок повинні бути судом мотивовані. Обвинувальний вирок не може 
грунтуватися на припущеннях і постановляється лише при умові, коли 
в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину до-
ведена. Якщо підсудний визнається винним у вчиненні злочину, суд 
постановляє обвинувальний вирок і призначає підсудному покарання, 
передбачене кримінальним законом. Суд постановляє обвинувальний 
вирок і звільняє засудженого від відбування покарання на підставах, 
передбачених статтею 80 Кримінального кодексу України. Обвинува-
чений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили, 
вважається засудженим. Виправдувальний вирок постановляється у 
випадках, коли не встановлено події злочину, коли в діянні підсудного 
немає складу злочину, а також коли не доведено участі підсудного у 
вчиненні злочину. Якщо при постановленні виправдувального вироку 
за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину особа, яка 
вчинила цей злочин, залишається не виявленою, суд після набрання 
вироком законної сили виносить ухвалу про направлення справи про-
курору для вжиття заходів до встановлення особи, винної у вчиненні 
цього злочину. Обвинувачений, виправдувальний вирок суду щодо 
якого набрав законної сили, вважається виправданим.  
 Вирок — рішеннѐ суду першої інстанції про винність або невинність осо-

би. — КПК України (28.12.1960, втратив чинність). 

 Вирок означаю будь-ѐке покараннѐ чи захід, ѐкий передбачаю позбавленнѐ 
волі за рішеннѐм суду на визначений або невизначений період часу на під-
ставі вчиненнѐ кримінального злочину. — Конвенціѐ про передачу засу-
джених осіб Ради Європи (21.03.1983). 

 Якщо б хтось із генеральних осіб, полковників, генеральних радників, зна-
чного товариства чи інших військових урѐдників, особливо з черні, обра-
зив гетьманську честь чи в чомусь іншому провинивсѐ, то Ясновельмож-
ний гетьман не маю права сам покарати їх, а повинен буде подати до ге-
нерального військового суду кримінальну чи некримінальну справу. І ѐким 
би лицемірним чи облудним не здававсѐ вирок, кожен, хто винен, повинен 
прийнѐти його. — «Конституціѐ Пилипа Орлика» (1710).  

 На жаль, не всі представники Феміди готові захищати обвинувачених, 
особливо коли це призведе до покараннѐ їхніх колег — прокурорів та слід-
чих. Адже Дисциплінарний статут прокуратури України передбачаю, що 
винесеннѐ суддея виправдувального вироку, скасуваннѐ запобіжного за-
ходу та інших процесуальних рішень тѐгне за собоя дисциплінарну від-
повідальність прокурорів. І длѐ уникненнѐ такої ситуації система вкля-
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чаю усі механізму впливу, щоб засудити лядину — навіть тоді, коли до-
казів винуватості очевидно не достатньо. Як наслідок в Україні кіль-
кість виправдувальних вироків становить близько 1%. В той час, коли 
цей показник у країнах ЄС сѐгаю 20-30%. — Ірина Шиба. «ЧЕСТЬ Антоненко 
і НЕ.ЧЕСТЬ Лупенко» (30.05.2019). 

  
 Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) — державний 

колегіальний орган суддівського врядування, який на постійній основі 
діє у системі судоустрою України відповідно до ЗУ «Про судоустрій і 
статус суддів» (2016)). За практикою Європейського суду з прав лю-
дини стосовно статті 6 ЄКПЛ, обов’язковою в Україні, Комісія є су-
дом у розумінні статті 6 ЄКПЛ, наприклад, у питаннях звільнення 
суддів. Головним завданням Комісії є участь у забезпеченні кваліфіко-
ваного суддівського корпусу, зокрема проведення доборів і конкурсів 
на суддівські посади, а також кваліфікаційне оцінювання суддів. Пи-
тання дисциплінарної відповідальності суддів, яке раніше належало 
до компетенції кваліфікаційних комісій, передано Вищій раді право-
суддя. Комісія пройшла кілька етапів свого розвитку та очищення. До 
2010 року Комісія діяла на громадських засадах. Як постійно діючий 
орган в системі судоустрою, її створено в процесі судової реформи 
2010 року. Через критику на адресу суддівського корпусу та діяльності 
Комісії, відповідно до ЗУ «Про відновлення довіри до судової влади в 
Україні» (чинний з квітня 2014 року), Комісію було сформовано в но-
вому складі. З кінця 2016 року, з набранням чинності нової редакції ЗУ 
«Про судоустрій і статус суддів» та змінами до Конституції України у 
частині правосуддя, на Комісію було покладено виконання одного з 
головних завдань судової реформи — очищення та оновлення судової 
системи для подолання корупції та забезпечення справедливого пра-
восуддя. Таке очищення передбачало виявлення та звільнення так зва-
них «недоброчесних суддів» проведенням кваліфікаційного оціню-
вання усіх діючих суддів, а оновлення — шляхом добору нових суддів 
через відкриті конкурси. Внаслідок діяльності Комісії, зокрема непро-
зорого проведення окремих етапів конкурсів – доборів суддів (до ВС, 
ВАКС), у 2019 році рішенням парламенту повноваження членів Комі-
сії було припинено, тобто Комісію було фактично люстровано. На кі-
нець 2019 – на початок 2020 року її роботу було «заморожено» через 
відставку попередніх і не призначення нових членів Комісії. 
 Нещодавно довелосѐ почути від колег-суддів думку про те, що Вища ква-

ліфікаційна комісіѐ суддів України і Вища рада ястиції, з оглѐду на біль-
шість здійсняваних ними функцій, ю своюрідним «судом над суддѐми». Ви-
значеннѐ видалосѐ де в чому справедливим, особливо ѐкщо врахувати, що 
Комісіѐ маю справу з діячими суддѐми, забезпечуячи, серед іншого, чис-
ленні кадрові та дисциплінарні процедури в їх службовій біографії, а від-
недавна ще і кваліфікаційне оціняваннѐ всіх без винѐтку власників суд-
дівських мантій. Відтак надзвичайно важливим ю питаннѐ про те, на 
ѐких принципах маю ґрунтуватисѐ поведінка членів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України. — Станіслав Щотка, секретар кваліфікаційної па-
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лати ВККС // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Свѐтко-
вий випуск до днѐ п’ѐтої річниці заснуваннѐ (2015). 

 Фактично, законодавчі зміни, ініційовані президентом, стали третьоя 
спробоя влади очистити судову систему від негідних суддів. Суддівська 
лястраціѐ з тріском провалиласѐ: ми всі пам'ѐтаюмо, ѐк судді масово за-
боронѐли мирні зібраннѐ і запроторявали за ґрати активістів, однак за 
лястраційним законом в Україні було звільнено всього одного (!) суддя. 
Потім Верховна Рада намагаласѐ реанімувати ситуація косметичними 
змінами до Закону «Про забезпеченнѐ права на справедливий суд». Проте 
рівень довіри громадѐн до судової влади залишавсѐ критично низьким, 
судді продовжували брати хабарі, ухвалявати замовні рішеннѐ та нех-
тувати справедливістя. Новий закон передбачив, що всі судді, ѐких сьо-
годні в Україні близько п'ѐти з половиноя тисѐч, маять пройти перевір-
ку на відповідність критеріѐм компетентності, доброчесності та про-
фесійної етики. Ті з них, котрі не відповідатимуть установленим вимо-
гам, маять бути звільнені. Про це чітко зазначено у статті 109 закону. 
Оцінити ефективність кваліфікаційного оціняваннѐ можна вже сьогод-
ні, адже відомі результати оціняваннѐ першої тисѐчі суддів. Цифри го-
ворѐть самі за себе: із 735 суддів, на думку ВККС, лише 26 не відповіда-
ять вимогам доброчесності, тоді ѐк 709 суддів пройшли оціняваннѐ ус-
пішно. Доля ще 169 суддів буде вирішено згодом (дані від ВККС на 5 черв-
нѐ 2018 року). Таким чином, ВККС не мала претензій до доброчесності 
96% суддів, ѐких проспівбесідувала. — Галина Чижик (координаторка 
ГРД). «Останній шанс судової реформи. Кваліфікаційне оціняваннѐ суддів 
перетворяютьсѐ на ще одну провальну спробу влади реформувати судо-
ву систему» (Дзеркало тижнѐ. 23.06.2018). 

 Судова реформа, перш за все, передбачала скасуваннѐ повноважень Вер-
ховної Ради щодо впливу на суддівську кар’юру. Роль президента зведена 
до мінімуму. І це значноя міроя, хоча і не до кінцѐ, деполітизувало про-
цес призначеннѐ суддів. Крім того, було запроваджено радикальні зміни 
щодо процедури призначеннѐ суддів. Я про це неодноразово говорив і го-
товий повторити. Чи знала раніше громадськість в деталѐх, за ѐкоя 
процедуроя призначаять суддів? Ні. Чи були відомі кандидати на посади 
суддів? Ні. Чи можна було почитати досью кандидатів? Знову ж таки, ні. 
Чи здійснявалосѐ психологічне тестуваннѐ суддів? Знову ні! Чи заповня-
вали судді декларації родинних зв’ѐзків і доброчесності? Ні. А електронні 
декларації? Ні! І нарешті: чи ознайомлявалисѐ судді і кандидати на поса-
ди суддів з матеріалами НАБУ щодо них? І ще раз ні! Сьогодні ці процеду-
ри — прозорі. Більш того, будь-ѐкий громадѐнин може побачити співбе-
сіду з суддѐми, проаналізувати декларація доброчесності і родинних 
зв'ѐзків тощо. Знаюте, ѐ із задоволеннѐм читая коментарі політиків, в 
тому числі кандидатів в президенти чи в майбутній парламент, котрі 
кажуть, що післѐ зміни влади потрібно провести нову реформу. І з задо-
воленнѐм поставив би їм питаннѐ: що саме вони пропонуять змінити? 
— Сергій Козьѐков (голова ВККС в 2014-2019 рр.). Інтерв’я  видання «Лі-
вий Берег» (Вікторіѐ Матула): «Жодна реформа у світі з таким величез-
ним кадровим наповненнѐм не проходить бездоганно» (28.01.2019). 

 Дивно, ѐк це в Елладі беруть участь у змаганнѐх ляди вмілі, а судѐть їх 
невмілі. — Анахарсис. 
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 Вища рада правосуддя — колегіальний конституційний орган дер-
жавної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на пос-
тійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її належ-
ного функціонування. За практикою Європейського суду з прав люди-
ни, обов’язковою в Україні, ВРП є судом у розумінні статті 6 ЄКПЛ, 
наприклад, у питаннях звільнення суддів. Складається з 21 члена (пе-
реважно — суддів або суддів у відставці), яких обирають або призна-
чають шість суб’єктів, а голова ВС входить до складу ВРП за посадою. 
У 1998-2017 роках — Вища рада юстиції. З-поміж ключових повнова-
жень — внесення подань про призначення судді на посаду після реко-
мендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; забезпечення 
здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження 
щодо судді; надання згоди на затримання судді чи утримання його під 
вартою чи арештом; ухвалення рішення про звільнення судді з поса-
ди. Діяльність ВРП критично сприймається громадськістю, звідси й 
законодавчі спроби її реформувати та оновити. 
 Вища рада правосуддѐ ю колегіальним, незалежним конституційним ор-

ганом державної влади та суддівського врѐдуваннѐ, ѐкий дію в Україні на 
постійній основі длѐ забезпеченнѐ незалежності судової влади, її функці-
онуваннѐ на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, 
формуваннѐ доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додер-
жаннѐ норм Конституції і законів України, а також професійної етики в 
діѐльності суддів і прокурорів. — ЗУ «Про Вищу раду правосуддѐ» (2016). 

 … це стосуютьсѐ Вищої ради ястиції, в діѐльності ѐкої спостерігаютьсѐ 
неоднаковий підхід до вирішеннѐ питань про звільненнѐ суддів з посад за 
порушеннѐ присѐги, а також перевищеннѐ членами цього органу своїх 
повноважень при проведенні перевірок. В одних випадках Вища рада яс-
тиції надзвичайно оперативно, буквально в лічені дні приймаю рішеннѐ 
про внесеннѐ поданнѐ щодо звільненнѐ судді з посади за порушеннѐ при-
сѐги, навіть не вислухавши поѐсненнѐ самого судді, в інших — ухваленнѐ 
рішень затѐгуютьсѐ на місѐці й навіть роки. Це може свідчити про відхід 
Вищої ради ястиції або її окремих членів від правових засад діѐльності 
цього органу, їхня упередженість, протиправне присвоюннѐ повнова-
жень стосовно позапроцесуального контроля за здійсненнѐм судами 
правосуддѐ. — Заѐва ВС України та Ради суддів України «Щодо роботи 
суддів в умовах політичної кризи та правової невизначеності повноваж-
ності парламенту» (21.05.2007). 

 Конституційний Суд України виходить з того, що оспоряване положен-
нѐ частини першої статті 25 Закону *«Про Вищу раду ястиції»+ перед-
бачаю можливість ознайомленнѐ з матеріалами судових справ, розглѐд 
ѐких не закінчено, члена Вищої ради ястиції, ѐкий за дорученнѐм Голови 
або заступника Голови Вищої ради ястиції здійсняю перевірку в конкре-
тній справі з питань дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів 
або звільненнѐ судді за порушеннѐ присѐги тощо.  

 Таке ознайомленнѐ (без права витребуваннѐ нерозглѐнутої справи) не 
означаю перевірку судової справи по суті і не ю втручаннѐм у процес здійс-
неннѐ правосуддѐ, ѐк наголошуютьсѐ в конституційному поданні. Це 
обумовлена конкретними особливостѐми справи, що розглѐдаютьсѐ Ви-
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щоя радоя ястиції, перевірка матеріалів і обставин, інформаціѐ щодо 
ѐких міститьсѐ саме в судовій справі. Закон надаю таке право Вищій раді 
ястиції длѐ забезпеченнѐ здійсненнѐ нея своїх конституційних повнова-
жень. (абзаци четвертий, п’ѐтий пункту 6 мотивувальної частини). — 
Рішеннѐ КСУ у справі про ЗУ «Про Вищу раду ястиції») (21.05.2002). 

 

 Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — новостворений постійний 
вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України, який діє як 
суд першої та апеляційної інстанцій, розглядаючи так звані корупційні 
справи за встановленою КПК України підсудністю. Правовий статус 
ВАКС визначається ЗУ «Про Вищий антикорупційний суд» (2018). 
ВАКС було ініційовано під впливом міжнародної спільноти та відпо-
відно до міжнародних зобов’язань України. Окремі політики, науковці 
та судді-функціонери спочатку відкрито виступили проти ідеї ство-
рення такого суду. Перший склад суду було сформовано за конкурсом 
(добором), проведеним з липня 2018 до березня 2019 року Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України за участю Громадської ра-
ди міжнародних експертів. Попри певну прозорість на перших і за-
вершальних етапах, конкурс відзначився маніпуляціями та порушен-
нями з боку ВККС у процесі оцінювання (не опубліковано шаблонів 
відповідей практичного завдання, затримано оцінювання і не оприлю-
днено оцінок за кожним із критеріїв оцінювання, змінено черговість 
етапів, відмовлено в перегляді результатів тощо). В квітні 2019 року 
після процедур у Вищій раді правосуддя указом глави держави приз-
начено 38 (із 39) рекомендованих кандидатур на посади суддів, і в ве-
ресні 2019 року суд розпочав роботу. Суд діє як суд першої та апеля-
ційної інстанцій — окремо функціонує Апеляційна палата ВАКС, 
Верховний Суд є судом касаційної інстанції для оскарження рішень 
ВАКС. Законодавчо завданням ВАКС є здійснення правосуддя відпо-
відно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою 
захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із 
ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням 
цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у криміналь-
ному провадженні, вирішення питання про визнання необґрунтовани-
ми активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених 
законом, у порядку цивільного судочинства. Головним (очікуваним) 
смислом ВАКС є здійснення правосуддя в топ-корупційних справах. 
 Конкурс до ВАКС законом доручено Комісії [ВККС], феномен ѐкої потребую 

окремого аналізу, адже вона не ю однорідним ѐвищем. Цей «живий орга-
нізм» зумовляять ѐк вузькокорпоративні (складаютьсѐ переважно з су-
ддів), так і інші, часом неправові, неформальні впливи, особисті амбіції 
тощо. У цьому аналізі Комісіѐ постаю ѐк державний орган, ѐкий передусім 
зобов’ѐзаний виконувати закон, адже її дискреція та вплив (формальний 
і неформальний) на судову владу складно обмежити; орган, що дію у кон-
кретно-історичних умовах — післѐ Револяції гідності, коли суспільство 
прагне оновленнѐ судової влади, її незалежності (зокрема, і від неправо-
вих впливів: олігархічних, вузькокорпоративних, «телефонного права»). 
ВАКС покликаний сприѐти утвердження незалежності держави в умовах 
тимчасової окупації та неоголошеної війни, створивши незалежний суд, 
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довершуячи її антикорупційну архітектуру (до існуячих НАБУ, САП, 
НАЗК, АРМА). Тому конкурс до ВАКС може розглѐдатисѐ ѐк клячова подіѐ 
антикорупційного порѐдку денного суспільства, а Комісіѐ, опинѐячись у 
центрі уваги, і сама проходить тест. — В’ѐчеслав Бігун. «Вищий анти-
корупційний суд: філософсько-правовий аналіз формуваннѐ незалежного 
суду і доброчесність конкурсу» (2018). 

 Вищий антикорупційний суд сьогодні оголосив вирок колишній судді Апе-
лѐційного суду Дніпропетровської області Надії Посунсѐ за фактом не-
поданнѐ декларації про доходи. Про це повідомлѐю прес-служба Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури. «Оголошено обвинувальний вирок 
судді апелѐційного суду Дніпропетровської області Надії Посунсѐ за фак-
том неподаннѐ декларацій особи, уповноваженої на виконаннѐ функцій 
держави або місцевого самоврѐдуваннѐ, передбаченої Законом України 
«Про запобіганнѐ корупції», — йдетьсѐ у повідомленні. Зазначаютьсѐ, що 
колегіѐ антикорупційного суду повністя підтримала позиція начальника 
6 відділу САП Сергіѐ Козачини та прокурора 6 відділу САП Андріѐ Касьѐна 
та визнала суддя виноя у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК 
України. «Суд призначив служительці Феміди покараннѐ у виді 51 тис. грн 
штрафу (3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадѐн) з позба-
вленнѐм права обіймати державні посади (окрім виборних) протѐгом ро-
ку», — заѐвили в САП. Як відомо, у травні 2018 року Вища рада правосуд-
дѐ звільнила Надія Посунсѐ з посади судді Апелѐційного суду Дніпропет-
ровської області у зв’ѐзку з поданнѐм заѐви про відставку. — «Вищий 
Антикорупційний суд оголосив перший вирок». УНІАН (30.10.2019).  

 
 Відвід (самовідвід) — усунення чи самоусунення (самовідвід) окре-

мих осіб від судового розгляду справи за наявності сумніву в їхній 
об'єктивності або з інших правових підстав. В Україні порушення пра-
вил щодо відводу (самовідводу) — підстава для дисциплінарної відпо-
відальності. Смисл відводу (самовідводу) — забезпечення безсторон-
нього, всебічного і об’єктивного розгляду та вирішення справи (спору) 
— гарантія незалежності суду та судді. Вимога відводу (самовідводу) 
стосується не лише діяльності суду, але й органів, які є судом у розу-
мінні статті 6 ЄКПЛ, як от Вищої ради правосуддя та Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України. 
 Згідно зі ст. 18 ЦПК УРСР не можуть брати участь в розглѐді справи і пі-

длѐгаять відводу з підстав, передбачених ціюя статтея, суддѐ і народ-
ний засідатель. Тим часом клопотаннѐ Ф. про відвід не містить будь-
ѐких доводів про неможливість розглѐду справи головуячим і кожним з 
двох народних засідателів. Нея заѐвлено відвід Полтавському обласному 
суду, що суперечить вимогам закону. Однак судова колегіѐ обласного суду 
задовольнила це клопотаннѐ, чим порушила вимоги ст. 18 ЦПК УРСР. — 
Ухвала ВС України «Задоволеннѐ заѐвленого стороноя клопотаннѐ про 
відвід обласного суду не відповідаю вимогам закону» (01.10.1980). 

 64. Насамперед Суд зазначаю, що безсторонність судді С. не можна ста-
вити під сумнів за суб’юктивним критеріюм. 65. В рішенні у справі «Газе-
та «Україна-Центр» проти України» (Gazeta Ukraina-Tsentr v. Ukraine), 
заѐва № 16695/04, пункти 10 і 34, від 15 липнѐ 2010 року, Суд вже розглѐ-
дав ситуація, аналогічну тій, що виникла у цій справі. У згаданій справі 
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проти підприюмства-заѐвника подав позов суддѐ, ѐкий обіймав посаду 
голови іншого суду у тій самій області та очолявав обласну раду суддів. 
… 66. Підстав длѐ іншого висновку у цій справі немаю. Позивач обіймав 
важливу посаду в судовій системі області (див., mutatis mutandis, рішеннѐ 
у справі «Салов проти України» (Salov v. Ukraine), заѐва № 65518/01, 
пункт 83, ЄСПЛ 2005-VIII (витѐги)). Метоя процедури зміни підсудності 
справ, до ѐкої вдалосѐ підприюмство-заѐвник, було забезпеченнѐ необхід-
них гарантій у справах, де сторони у таких ситуаціѐх могли мати сумні-
ви у безсторонності судів області. У своїй практиці Суд часто наголошу-
вав на важливості таких гарантій (див., наприклад, рішеннѐ у справі 
«Ремлі проти Франції» (Remli v. France), від 23.04.1996, пункт 48, Збірник 
рішень ЄСПЛ 1996-II). 67. Той факт, що клопотаннѐ про зміну підсудності 
справи було зрештоя задоволено, вказую на те, що Верховний Суд Украї-
ни не вважав побояваннѐ підприюмства-заѐвника безпідставними…. Роз-
глѐдаячи апелѐційну та касаційну скарги підприюмства-заѐвника, апелѐ-
ційний суд, а згодом суд і касаційної інстанції, відхилили його скарги на 
стверджувану небезсторонність (див. пункт 32). Отже, вони не випра-
вили відповідну помилку (див., наприклад, рішеннѐ у справі «Кіпріану про-
ти Кіпру» *ВП+ (Kyprianou v. Cyprus) *GC+, заѐва № 73797/01, пункт 134, 
ЄСПЛ 2005-XIII, та «Хенрік Урбан та Ришард Урбан проти Польщі» 
(Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland), заѐва № 23614/08, пункт 54, 
від 30.11.2010). 69. Отже, було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у 
зв’ѐзку з відсутністя об’юктивної безсторонності судді, у провадженні 
ѐкого перебувала справа щодо статті А. — Рішеннѐ ЄСПЛ в справі «Ре-
дакціѐ газети «Гривна» проти України» (Заѐви № 41214/08 та № 
49440/08), п. 90, від 16.04.2019. 

 56. Суд нагадую, що «безсторонність», ѐк правило, означаю відсутність 
упередженості або необ’юктивності, а її існуваннѐ або відсутність мо-
жуть встановляватисѐ різними шлѐхами. Відповідно до усталеної 
практики Суду існуваннѐ безсторонності длѐ цілей пункту 1 статті 6 
повинно встановляватисѐ згідно з: (і) суб’юктивним критеріюм, при ѐко-
му маять ураховуватись особисті переконаннѐ та поведінка конкрет-
ного судді (тобто, чи мав суддѐ будь-ѐкі особисті упередженнѐ або чи 
був він об’юктивним у цій справі); та (іі) об’юктивним критеріюм, тобто 
шлѐхом встановленнѐ того, чи забезпечував сам суд (та, серед інших ас-
пектів, його склад) достатні гарантії длѐ того, щоб виклячити будь-
ѐкий обґрунтований сумнів у його безсторонності (див., наприклад, рі-
шеннѐ у справі «Моріс проти Франції» *ВП+ (Morice v. France) *GC+, заѐва № 
29369/10, пункт 73, ЄСПЛ 2015, з подальшими посиланнѐми). У контексті 
об’юктивного критерія, крім поведінки судді слід визначити, чи існуять 
переконливі факти, ѐкі можуть викликати сумніви щодо його або її без-
сторонності. Це означаю, що при вирішенні того, чи ю у відповідній справі 
обґрунтована причина побояватисѐ, що конкретний суддѐ або орган, 
ѐкий засідаю в ѐкості суду, ю небезстороннім, позиціѐ заінтересованої 
особи ю важливоя, але не вирішальноя. Вирішальним ю те, чи можна 
вважати таке побояваннѐ об’юктивно обґрунтованим (там само, 
пункт 76). Об’юктивний критерій в основному стосуютьсѐ іюрархічних чи 
інших зв’ѐзків між суддея та іншими учасниками провадженнѐ. У зв’ѐзку з 
цим навіть зовнішні проѐви маять певну важливість, або, іншими сло-
вами, «правосуддѐ маю не лише здійсняватисѐ, маю бути видно, що воно 
здійсняютьсѐ». Адже йдетьсѐ про довіру, ѐку в демократичному суспіль-
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стві суди повинні вселѐти у громадськість (там само, пункти 77 та 78). 
— Рішеннѐ у справі «Михайлова проти України» (Заѐва № 10644/08, 
06.03.2018). 

 Лядей не суди, на себе поглѐди. — Українська народна мудрість. 
 

 Відкладене правосуддя — це відмова в правосудді — юридична ма-
ксима (усталений правовий принцип чи положення у формі афоризму, 
чиє походження, як правило, сягає давнини — часів римського права 
чи середньовічного права, вираженого латиною), за якою відповідь 
суду як частини правової системи, наприклад, правова компенсація 
для учасника судового процесу, якому завдано шкоду, якщо її не на-
дано вчасно, така ж за своєю цінністю, як і відсутність будь-якого від-
шкодування. Цей принцип — основа права на швидкий судовий розг-
ляд та інші подібні права, покликані прискорити надання реакції пра-
вової системи, оскільки неправомірним є те, що потерпілий залиша-
ється з надією на правове рішення. Причини затягування можуть різ-
нитися: від свавільної умисної затримки чи недбалості до складності 
справ чи перевантажень відповідної правової системи (судочинства).  
 Фраза «justice delayed is justice denied» ѐк англомовна вперше зафіксована 

в промові державного діѐча і прем’юр-міністра Великобританії Вільѐма 
Гладстона в 1868 році (Джерело: The Yale Book of Quotations).  

 Відчуттѐ впевненості в судах маю важливе значеннѐ длѐ підтримки впо-
рѐдкованої структури свободи вільного народу, і три речі можуть зни-
щити ця впевненість і непомірно зашкодити суспільству: коли ляди 
вважатимуть, що неефективність та затримка вихолощуять цінність 
навіть справедливого рішеннѐ, що ляди, ѐких тривалий час експлуату-
вали в незначних ситуаціѐх повсѐкденнѐ, припускатимуть, що суди не 
здатні відстоявати їхні законні права проти шахрайства і надмірнос-
тей; що ляди усвідомлѐть, що право, — в широкому розумінні, — не 
здатне виконувати своя основну функція — захистити їх та їхні сім’ї в 
їхніх оселѐх, на роботі та на вулицѐх. — Воррен Бургер, голова Верхового 
суду США. Промова до Американської асоціації яристів (1970).  

 Справедливість (правосуддѐ), з ѐкоя надто затѐгнуто, — це справедли-
вість, у ѐкій відмовлено (justice too long delayed is justice denied). — Мар-
тін Лятер Кінг, посилаячись на видатного яриста минулого, «Лист із 
в'ѐзниці Бірмінгема» (1963). 

 

 Відновне правосуддя — форма правосуддя, основною метою якого є 
створення умов для примирення потерпілих і правопорушників та 
усунення наслідків, спричинених правопорушенням.  
 Відновне правосуддѐ — це процес, у ѐкому всі зацікавлені сторони, ѐкі по-

страждали від несправедливості, маять можливість обговорити, ѐк на 
них вплинула несправедливість, і вирішити, що потрібно зробити длѐ 
усуненнѐ шкоди. У випадках злочину, відновне правосуддѐ — це ідеѐ, за 
ѐкоя оскільки злочин спричинѐю біль, то справедливість повинна зцілѐ-
тисѐ. Звідси випливаю, що розмови з тими, кому було заподіѐно шкоду, і з 
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тими, хто заподіѐв шкоду, повинні бути центральними у цьому процесі. 
— Джон Брейтвейт. «Відновне правосуддѐ та депрофесіоналізаціѐ» (2004).  

 Потрібно значно розширити застосуваннѐ процедур відновного і прими-
рного правосуддѐ, відповідно до ѐких суд прийматиме рішеннѐ щодо уго-
ди про визнаннѐ вини або примиреннѐ обвинуваченого з потерпілим. — 
Концепціѐ реформуваннѐ кримінальної ястиції України, затверджена 
Указом Президента України 08.04.2008 № 311/2008. 

 Притча «Тунель» (Примиреннѐ). Дзенкай, син самураѐ, відправивсѐ до 
столиці Едо, де став наближеним високопоставленого пана. За деѐкий 
час він закохавсѐ в його дружину, зраду викрили. Змушений захищатисѐ, 
Дзенкай убив свого пана і втік до далекої провінції. Не маячи засобів до 
існуваннѐ, Дзенкай став жебраком-волоцягоя. Почуттѐ провини не за-
лишало його, і одного разу він вирішив зробити ѐкий-небудь добрий вчи-
нок, щоб спокутувати свій гріх. Дзенкай дізнавсѐ про найнебезпечнішу 
гірську дорогу, ѐкоя ляди часто гинули і калічилисѐ. Син самураѐ вирішив 
прорити крізь гори тунель. Удень Дзенкай випрошував милостиня, а 
ввечері і вночі рив тунель. Він займавсѐ цим два десѐтки років і вже був 
близький до завершеннѐ, коли його розшукав син убитого ним пана. Він 
прийшов помститисѐ за батька. Дзенкай спокійно зустрів янака. — Я 
охоче позбудусѐ життѐ, у тебе ю повне право забрати його, — сказав 
він. — Але ѐ прошу тебе — дозволь мені закінчити тунель. У той день, 
коли ѐ дійду до кінцѐ гори, ти зможеш вбити мене. Син пана погодивсѐ. 
Він оселивсѐ поруч із тим місцем. Щовечора чоловік бачив, ѐк Дзенкай 
спускаютьсѐ в тунель. У ѐкийсь момент він втомивсѐ від неробства і ви-
рішив допомогти Дзенкая. Вони удвох рили тунель, і з кожним днем в 
серці янака ненависть і жага помсти змінявалисѐ захопленнѐм волея і 
характером Дзенкаѐ. Нарешті тунель був готовий, завдѐки йому ляди 
могли подорожувати абсолятно безпечно. — Твій день прийшов, — ска-
зав Дзенкай. — Моя роботу закінчено, і ти можеш помститисѐ за свого 
батька. — Ні, — сказав молодий чоловік, — ѐ змінив свою рішеннѐ, ѐ не 
зможу відрубати голову своюму вчителеві. — «Притчи. Даосские, китай-
ские, дзэнские» (2010). 

 
 Відносність правосуддя — ідея, за якою здійснення правосуддя об-

межується чи ставиться у залежність до певних чинників; протистоїть 
ідеї абсолютного правосуддя, за якою останнє здійснюється (чи по-
винно здійснитися) за будь-яких обставин. Відносність правосуддя — 
дійсність, із якою зіштовхується особа, яка звертається до суду: якщо 
навіть особі de facto чи de jure гарантується доступ до суду, то не га-
рантується здійснення правосуддя (судочинство — ще не правосуд-
дя). Попри те, що в основі розуміння правосуддя закладено не лише 
певне праворозуміння (судове здійснення ідеї права) або суб’єктивне 
відчуття справедливості, здійснення правосуддя обмежується відносно 
певних чинників. Такі чинники відносності можуть різнитися за різ-
ними критеріями, наприклад, бути суб’єктивними чи об’єктивними. 
Прикладами відносності правосуддя є недосконалі системи судочинс-
тва (вибіркове правосуддя), так і визнано довершені системи правосу-
ддя, як наприклад, європейська система судового захисту прав людини 
в особі таких інституцій, як Європейський суд з прав людини чи Вер-
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ховний суд США. Так, ЄСПЛ уможливлює звернення із заявою на по-
рушення не щодо всіх прав людини, а лише тих, які регламентовано 
ЄКПЛ, в межах певного строку, як правило, лише жертвам (потерпі-
лим) — особам, чиї права порушені (чи їхнім представникам). Разом із 
виправданими обмеженнями, можуть бути і такі, що визначаються на 
основі критеріїв, що є варіативними (наприклад, «правило шести мі-
сяців» — строк у шість місяців на звернення до ЄСПЛ із моменту ви-
черпання всіх доступних ефективних національних засобів правового 
захисту; яке планується замінити «правилом чотирьох місяців»). По-
дібно до цього, Верховний суд США приймає до розгляду не всі скар-
ги, які прийнято вважати касаційними, а лише ті, які вирішує прийма-
ти на власний розсуд (за «правилом чотирьох») за процедурою 
certiorari. Ці та інші правила прийнятності є чинниками відносності 
правосуддя, які встановлюються системою відкрито. Крім цих, є чин-
ники приховані чи невидимі, — це чинники суб’єктивні, які форму-
ються мотивами особи, яка приймає рішення. Так, судді чи юристу ка-
нцелярії (секретаріату) суду може бути легше визнати заяву неприйня-
тною, залишити без руху, конституційному суду — «політичним пи-
танням», аніж готувати її до розгляду. В такому разі інтереси системи 
судочинства протиставляються інтересам особи, яка звертається до 
суду, — ситуація, в якій така особа пізнає відносність правосуддя і, 
якій, як правило, така особа не здатна протистояти. В більш кричущих 
випадках позасудових чинників прийняття судового рішення чи судо-
вої корупції відносність правосуддя може ставати причиною самосуду. 
Межа утвердження відносності правосуддя (насправді, відносності су-
дочинства) — це межа допустимості компромісу інтересів суб’єктів — 
учасників такої системи. Система, яка зловживає можливістю здійс-
нювати правосуддя за допомогою чинників відносності, — приречена 
на знецінення та втрату довіри. 
Див. також: Fiat justitia et pereat mundus. 
 Притча «Черепаха і скорпіон». Одного разу скорпіон попросив черепаху 

перевезти його на інший берег річки. Черепаха довго відмовлѐласѐ, розу-
міячи, що скорпіонові не можна вірити, але все-таки поступиласѐ. Скор-
піон забравсѐ на черепаху, і вони попливли. Майже вся дорогу скорпіон 
поводивсѐ мирно, проте перед самим берегом все ж не втримавсѐ і вжа-
лив черепаху. — Ах ти віроломний! — вигукнула з обуреннѐм черепаха. — 
Моѐ природа передбачаю, що ѐ повинна і прагну допомагати кожному. У 
тому числі і тобі. Ти ж вжалив мене, ѐк ти міг? — Але послухай, — відпо-
відав скорпіон, — ти говориш, що твоѐ природа — допомагати. Але моѐ 
природа — жалити, і ти, і ѐ про це знаюмо. Так що ж, своя природу ти 
вважаюш чеснотоя, а моя називаюш підлістя? І де ж тоді справедли-
вість? — «Притчи. Хасидские, египетские, суфийские» (2010). 

 
 Відповідач — особа, до якої звернуто вимогу позивача, заявника в 

суді, сторона в судовому провадженні. В цивільному судочинстві — 
це особа (фізична або юридична), якій пред’явлено позов. В Європей-
ському суді з прав людини — це держава-відповідач (член РЄ). В ад-
міністративному судочинстві — суб'єкт владних повноважень, а у 
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випадках, передбачених законом, й інші особи, до яких звернена ви-
мога позивача. Можлива співучасть відповідачів у випадку 
пред’явлення позову чи заяви кільком відповідачам. Відповідач пови-
нен бути належним. Правові відносини позивача та відповідача в су-
довому провадженні характеризуються рівноправністю. Відповідач у 
цивільному судочинстві має право пред’явити зустрічний позов. Якщо 
місце фактичного проживання (перебування) відповідача не відоме, то 
оголошення про виклик до суду такої сторони до суду (рівно як й ін-
ших осіб: свідків, третіх осіб, підозрюваного, обвинуваченого), розмі-
щуються у друкованому ЗМІ загальнодержавної та місцевої сфер роз-
повсюдження, перелік яких затверджується щорічно урядом.  
 Статтѐ 28. Підсудність справ за вибором позивача… 9. Позови до відпо-

відача, місце реюстрації проживаннѐ або перебуваннѐ ѐкого невідоме, 
пред’ѐвлѐятьсѐ за місцезнаходженнѐм майна відповідача чи за останнім 
відомим зареюстрованим його місцем проживаннѐ або перебуваннѐ чи 
постійного його занѐттѐ (роботи). 10. Позови до відповідача, ѐкий не 
маю в Україні місцѐ проживаннѐ чи перебуваннѐ, можуть пред’ѐвлѐтисѐ 
за місцезнаходженнѐм його майна або за останнім відомим зареюстро-
ваним місцем його проживаннѐ чи перебуваннѐ в Україні. — ЦПК (2004). 

 У цій справі не оскаржуютьсѐ те, що заѐвника регулѐрно оглѐдали різні 
лікарі, і він проходив різноманітні обстеженнѐ та здавав аналізи. Тому 
не можна сказати, що держава-відповідач залишила його без наглѐду. 
Проте залишаютьсѐ питаннѐ, чи було реагуваннѐ держави на захворя-
ваннѐ заѐвника ефективним. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі  «Петухов проти 
України (№ 2)» (Заѐва № 41216/13, 12.03.2019) (п. 143). 

 Державні органи, ѐкі не впроваджуять або не дотримуятьсѐ своїх влас-
них процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх 
протиправних дій або уникати виконаннѐ своїх обов'ѐзків... . Ризик будь-
ѐкої помилки державного органу повинен покладатисѐ на саму державу, 
а помилки не можуть виправлѐтисѐ за рахунок осіб, ѐких вони стосу-
ятьсѐ... — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Рисовський проти України» (Заѐва № 
29979/04, 20.10.2011) (п. 71). 

 Постановлѐю шістьма голосами проти одного, що: упродовж трьох мі-
сѐців від днѐ, коли це рішеннѐ набуде статусу остаточного відповідно до 
пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач маю виплатити підп-
риюмству-заѐвнику 5 000 000 (п’ѐть мільйонів) ювро відшкодуваннѐ ма-
теріальної і моральної шкоди пляс будь-ѐкий податок, що може нарахо-
вуватись підприюмству-заѐвнику. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «East/West 
Alliance Limited» проти України» (Заѐва № 19336/04, 23.01.2014). 

 
 Всеукраїнський тиждень права — новітня українська правнича тра-

диція з 2008 року, покликана утвердити повагу до права через довіру 
до правників, започаткована молодими юристами і підтримувана дер-
жавою, зокрема органами юстиції, що відбувається щороку в тиждень, 
що включає 10 грудня — День прав людини. Ініційована молодими 
юристами і студентами-правниками — членами Координаційної ради 
молодих юристів при Міністерстві юстиції України, подія затверджена 
указом глави держави в 2008 році з нагоди проголошення Генераль-
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ною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. 
Центральним заходом тижня є форум «Правники — суспільству». Ро-
звиває форми, які відомі з зарубіжного досвіду, в Україні («Тиждень 
юстиції» в ФРН, «День права» в США). Реалізується у численних фо-
рмах, що розвиваються. Один із ключових заходів — надання безо-
платної правової допомоги, зокрема за участі працівників Мін’юсту та 
юридичних клінік. Частина заходів стосується судочинства і правосу-
ддя: майстер-класи зустрічі з суддями, адвокатами, фахівцями в різних 
галузях права, Міжнародний правничий конкурс імені В. М. Корець-
кого в формі умовного процесу в ЄСПЛ. Один із смислів Всеукраїнсь-
кого тижня права у спробі подолати виклик відчуження юристів від 
суспільства та інтересів пересічних громадян. 
 Ураховуячи важливе значеннѐ правової освіти в дальшій розбудові Укра-

їни ѐк правової держави, вихованні у громадѐн поваги до закону і прав 
лядини, з нагоди 60-ї річниці проголошеннѐ Загальної декларації прав 
лядини постановлѐя: 1. Започаткувати проведеннѐ Всеукраїнського 
тижнѐ права щороку в тиждень, що вклячаю 10 груднѐ — День прав ля-
дини, ѐкий відзначаютьсѐ в пам'ѐть проголошеннѐ Генеральноя Асамб-
леюя ООН у 1948 році Загальної декларації прав лядини. 2. Кабінету Мі-
ністрів України щороку розроблѐти та затверджувати до 1 жовтнѐ 
плани заходів з проведеннѐ Всеукраїнського тижнѐ права… — Указ Пре-
зидента України «Про Всеукраїнський тиждень права» (08.12.2008). 

 Передусім, Форум «Правники — суспільству» — це унікальний простір 
професійного спілкуваннѐ. Всі заходи, ѐкі проводѐтьсѐ у рамках Форуму, 
це своюрідний полігон длѐ здобуттѐ навичок у сфері права і перевірки 
нових професійних, інколи, на перший поглѐд, парадоксальних, ідей. Я 
традиційно підтримуя заходи Координаційної ради молодих яристів 
України, оскільки вони спрѐмовані на утвердженнѐ поваги до права через 
довіру до правників. Зокрема, в 2008 році під час аналогічного Форуму 
«Правники — суспільству» Всеукраїнського тижнѐ права мене було за-
прошено провести Всеукраїнський урок з прав лядини та ввійти до 
складу журі Міжнародного правничого конкурсу ім. В. М. Корецького. Й 
цього року, до речі, на запрошеннѐ організаторів плануя взѐти участь у 
журі цього Конкурсу, що імітую засіданнѐ в Європейському суді з прав 
лядини. Загалом же, кожна зустріч із активом молодих яристів України 
— це важливе професійне спілкуваннѐ, ѐке даю можливість відчути 
зв’ѐзок поколінь. — Урѐдовий уповноважений у справах ЄСПЛ Юрій Зай-
цев. Юридична газета (2009). 

 Лядину ви повинні захищати серцем. Колись Кант говорив, але він гово-
рив це не перший, він запозичив це у відомого римського яриста Ульпіа-
на. Але й Ульпіан теж був не перший, бо до нього це говорив Конфуцій. Я 
кажу вам про те, що це — життювий принцип, позиціѐ. Захищайте ін-
ших так, ѐкби ви хотіли, аби захищали вас. А ѐк ви захищаюте лядей, то 
відчуваютьсѐ, що вони вам чужі. Тоді в яриспруденція не треба було 
йти. Й у медицину не треба йти…. — Суддѐ ЄСПЛ Володимир Буткевич 
під час проведеннѐ Міжнародного правничого конкурсу ім. В. М. Корець-
кого (цит. за фільмом: «Pro Bono 8» В’ѐчеслава Бігуна (2018)). 
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 Громадська рада доброчесності (ГРД) — незалежний громадський 
орган, утворений з ініціативи громадськості та відповідно до закону 
для сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (ВККС) у 
встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критері-
ям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного 
оцінювання. Смисл ГРД в опосередкованій участі громадськості як 
вияві судової демократії в формуванні суддівського корпусу в Україні 
шляхом осуду (несхвального ставлення, оцінки) кандидатів, які не від-
повідають зазначеним критеріям. Поява інституту ГРД зумовлена мо-
тивами Революції Гідності, з-поміж яких — прагнення до очищення 
судової влади в Україні від судової корупції. ГРД утворено в 2016 році 
відповідно до ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», який визначає його 
правовий статус. На членів ГРД поширюється дія та вимоги ЗУ «Про 
запобігання корупції», як на осіб, які для цілей цього Закону прирів-
нюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування. ГРД складається із 20 членів (правомочна 
за наявності 10), які обираються на 2 роки, і працюють не отримуючи 
винагороди від держави. Закон визначає осіб, які не можуть бути чле-
нами ГРД (наприклад, які є суддями або суддями у відставці). Члена-
ми ГРД можуть бути представники правозахисних громадських 
об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними 
фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають високу профе-
сійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності та 
доброчесності. ГРД має такі повноваження: 1) збирає, перевіряє та 
аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді); 2) надає 
ВККС інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді); 3) надає, за 
наявності відповідних підстав, ВККС висновок про невідповідність 
судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доб-
рочесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до 
суддівського досьє; 4) делегує уповноваженого представника для уча-
сті у засіданні ВККС щодо кваліфікаційного оцінювання судді (канди-
дата на посаду судді); 5) має право створити інформаційний портал 
для збору інформації щодо професійної етики та доброчесності суддів, 
кандидатів на посаду судді. За законом членам ГГРД надається право 
безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів. 
Закон зобов’язує членів ГРД відмовитися від участі у розгляді питань 
про надання висновку щодо невідповідності судді (кандидата на поса-
ду судді) критеріям професійної етики та доброчесності у таких випа-
дках: 1) якщо він перебуває у дружніх чи інших особистих стосунках 
із суддею чи кандидатом на посаду судді; 2) якщо він причетний до 
справ, які розглядав чи розглядає такий суддя; 3) за наявності іншого 
конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його неу-
передженості. 
На практиці ГРД зосередилася на виявленні так званих «недоброчес-
них» суддів (кандидатів). ГРД не визначила змісту поняття доброчес-
ності, натомість виявляє ознаки недоброчесності — невідповідності 
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вимогам посади судді. ГРД пояснює це вимогою закону про те, що ви-
сновок ГРД може бути винятково про невідповідність судді (кандида-
та на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності. За-
кон встановлює, що ГРД створено «з метою сприяння… у встановлен-
ні відповідності…». ГРД вправі надавати ВККС й будь-яку іншу інфо-
рмацію — нейтральну, позитивну чи негативну. На практиці члени 
ГРД, принаймні усно, схвалюють певні кандидатури на посаду судді. 
ГРД приймає позитивні відгуки, інформацію від громадськості, зокре-
ма анонімні повідомлення.  
ГРД на власний розсуд встановила шість критеріїв та індикатори за 
кожним із них, за якими розглядає питання відповідності: 1) незалеж-
ність, 2) неупередженість (безсторонність), 3) чесність і непідкупність, 
4) дотримання етичних норм, 5) рівність і 6) старанність. ГРД визнає, 
що аналізує інформацію як про суб’єкта, котрий оцінюється, так й ін-
ших осіб — «членів його/її сім'ї та інших пов’язаних осіб». Інформація 
для оцінки відповідності критеріям не обмежена часом чи територією. 
Тягар доведення у процедурі встановлення невідповідності визнача-
ється ГРД, як «стандарт обґрунтованих підстав», і «такі «обґрунтовані 
підстави» можуть існувати не лише у випадку, якщо є перевірені фак-
ти, що вказують на невідповідність критеріям доброчесності чи про-
фесійної етики, але також [якщо] внаслідок певних обставин особа з 
погляду розумного спостерігача сприймається невідповідною цим 
критеріям, що впливає на довіру до судової системи. Якщо було вста-
новлено обгрунтований сумнів і особа чи інші джерела не спростували 
його, цього може бути достатньо для того, щоб ГРД затвердила висно-
вок або залишила його в силі» (позиція ГРД).  
Процедурно ГРД не розглядає (проектів) висновків за участі зацікав-
лених осіб (суб’єктів), увалює рішення односторонньо та передає його 
на розгляд ВККС. ГРД очікує, що «якщо суддя чи кандидат знають 
про існування у відкритих джерелах інформації, яку він чи вона мо-
жуть спростувати», то можуть надіслати пояснення у письмовій чи 
електронній формі. 
Кандидати на посаду, визнані ГРД «недоброчесними», можуть «подо-
лати» негативний висновок за рішенням ВККС. На практиці частина 
конкурсантів до Верховного Суду, яким не вдалося «подолати» такий 
висновок, також оскаржила їх правомірність у суді. ГРД не визнає себе 
суб’єктом владних повноважень і тому не вважає себе відповідачем. 
Судова практика щодо визнання ГРД відповідачем в адміністратив-
ному судочинстві, зокрема суб’єктом владних повноважень, різниться 
і наразі потребує єдності. Потребує удосконалення й механізм відпові-
дальності за необґрунтовані, помилкові рішення ГРД, вирішення кон-
фліктів інтересів (зокрема в частині членів ГРД, які займаються судо-
вою практикою в судах, суддів яких можуть оцінювати).  
Загалом ГРД зробила внесок в удосконалення процедури кваліфіка-
ційного оцінювання, інформуванні громадськості. За даними ГРД під 
час двох конкурсів до Верховного Суду (2006-2009) Рада проаналізу-
вала 616 кандидатів і надала 205 висновків про невідповідність крите-
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ріям. Відтак більше 100 кандидатів припинили участь у конкурсах, а 
44 — призначено до ВС (склад на початок 2020 року — 192 судді). З 
огляду на судову реформу в частині скорочення чисельності ВС до 100 
суддів, ГРД наполягає на врахуванні своїх висновків для цих цілей. 
 Як відбуваютьсѐ розглѐд справ кандидатів і ухваленнѐ остаточного рі-

шеннѐ? За встановленоя Регламентом процедуроя справа кандидата 
розподілѐютьсѐ в одну з 4-ох колегій (склад Громадської ради доброчесно-
сті розбитий на 4 колегії по 5 членів). Усередині колегії визначаютьсѐ до-
повідач. Колегіѐ і доповідач визначаятьсѐ шлѐхом жеребкуваннѐ (розпо-
діл кандидатів відбуваютьсѐ серед членів Ради, ѐкі не маять самовідво-
дів, шлѐхом автоматичної генерації випадкової послідовності Фішера-
Йетса). Збір інформації про суддя (кандидата) може відбуватисѐ не ли-
ше доповідачем, але й іншими членами Громадської ради доброчесності. 
Всі члени Ради маять доступ до зібраної інформації. Надалі відбуваютьсѐ 
голосуваннѐ в колегії. Якщо колегіѐ дійде висновку, що зібраної інформації 
достатньо длѐ негативного висновку, питаннѐ про затвердженнѐ та-
кого висновку виноситьсѐ на розглѐд усіюї Ради. Голосуваннѐ відбуваютьсѐ 
відкрито. — Сайт ГРД. 

 Свѐтість життѐ тільки в справах. — Григорій Сковорода. 
 

 Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) — незалежна 
структура при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (ВККС), 
завданням якої є «сприяння ВККС у встановленні для цілей кваліфіка-
ційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищо-
го антикорупційного суду критеріям доброчесності (моралі, чесності, 
непідкупності), а саме щодо законності джерел походження майна, ві-
дповідності рівня життя кандидата або членів його сім`ї задекларова-
ним доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу, на-
явності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених 
до підсудності Вищого антикорупційного суду». Діяльність ГРМЕ ре-
гламентовано Законом України «Про Вищий антикорупційний суд». 
Членам ГРМЕ на час участі у процедурах відбору кандидатів на за-
йняття посади суддів ВАКС виплачується винагорода у розмірі поса-
дового окладу судді Верховного Суду. В листопаді 2018 року ВККС 
сформовано ГРМЕ у складі таких міжнародних експертів: Аурелійус 
Гутаускас, Флемінг Крістіан Денкер, Лорна Маклін Харріс, Мір’яна 
Лазарова Трайковська, Сер Ентоні Хупер, Тед Зажечни. 28 грудня 
2018 року ГРМЕ схвалила «Керівні положення ГРМЕ щодо проведен-
ня оцінки доброчесності, знань та практичних навичок кандидатів на 
посади суддів Вищого антикорупційного суду», яким керувалися 
ГРМЕ та його Секретаріат у підготовці до спеціальних спільних засі-
даннях ГРМЕ та ВККС. ГРМЕ визначила, що оцінюватиме кандидатів 
у судді на відповідність двом критеріям і 9 показниками:  
Критерій 1. «Доброчесність (мораль, чесність, непідкупність)» — за 
такими показниками: (1) матеріальний спосіб життя, (2) зобов’язання 
щодо декларування, (3) незалежність, (4) професійна етика, (5) пору-
шення інших правил, (6) гідність посади судді;  
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Критерій 2. «Знання та практичні навички для розгляду справ в межах 
юрисдикції ВАКС» — за такими показниками: (7) знання про бороть-
бу з корупцією, (8) складні справи, (9) діяльність суддів). 
18-28 січня 2019 ВККС і ГРМЕ провели 6 спільних засідань, провівши 
співбесіди із 46 кандидатами (43%) ми, 7 із яких успішної їх пройшли. 
71 кандидат загалом продовжив участь у конкурсі, з яких відтак 39 бу-
ли рекомендовані та 38 призначені на посади суддів ВАКС. Рішення 
щодо відповідності критеріям ухвалювала більшість від спільного 
складу ВККС і членів ГРМЕ у нарадчій кімнаті за умови, якщо за 
нього проголосували не менше 3 членів ГРМЕ. Якщо таке рішення не 
було ухвалено, кандидат вважався таким, що припинив участь в кон-
курсі. Спільні засідання транслювались у режимі реального часу на 
ютюб-каналі ВККС. Частина конкурсантів оскаржила рішення ВККС і 
ГРМЕ. Згідно з судовою практикою ГРМЕ не є суб’єктом владних по-
вноважень, а належним відповідачем є ВККС. 
Загалом громадськість позитивно сприйняла участь ГРМЕ у доборі 
суддів ВАКС і доборі суддів загалом, оскільки члени ГРМЕ змогли 
врівноважити критичність (чи некритичність) оцінки кандидатів чле-
нами ВККС. Водночас критики відзначили, що ГРМЕ, попри повно-
важення, наділені законом, відсторонилася від оцінки знань і практич-
них навичок кандидатів на етапі проведення письмового завдання, ко-
ли було усунуто частину кандидатів, або не змогла цього зробити че-
рез запізне створення. Позитивний досвід участі ГРМЕ планується ви-
користати в майбутньому.  
 Аналізуячи в аспекті спірних правовідносин, ѐкі виникли у зв'ѐзку з прийн-

ѐттѐм Рішеннѐ, положеннѐ статей 8, 9 Закону № 2447-VIII у поюднанні з 
положеннѐми Закону № 1402-VIII стосовно правового статусу ВККС у 
процедурі конкурсного добору кандидатів на посаду судді, зокрема на по-
саду судді Вищого антикорупційного суду, суд дійшов висновку, що ГРМЕ у 
цих правовідносинах не ю самостійним органом (суб'юктом владних пов-
новажень), уповноваженим ухвалявати рішеннѐ стосовно подальшої 
участі кандидата на посаду судді в оголошеному на ця посаду конкурсі. 
Остаточне рішеннѐ (ѐке створяю правові наслідки длѐ особи) ухваляю 
ВККС і форма проведеннѐ засіданнѐ у цьому випадку (спільно з ГРМЕ) не 
впливаю на правовий статус ВККС і її рішень (у процедурі конкурсного до-
бору кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду) та не 
наділѐю ГРМЕ правосуб'юктністя у правовідносинах, ѐкі виникаять у 
зв'ѐзку з ухваленнѐм рішень ВККС за її участі. — Ухвала ВС (суддѐ М. І. 
Смокович) від 25.02.2019 у справі №9901/83/19 щодо порушеннѐ процеду-
ри проведеннѐ кваліфікаційного іспиту щодо кандидата на посаду судді. 

 На моя думку, це була чудова командна робота та захопляяча пригода 
длѐ всіх нас... Мені невідомо про жодну іншу країну в світі, ѐка б була на-
стільки прозороя в цьому аспекті, ѐк Україна. — Голова ГРМЕ Сер Хупер. 

 
— Д — 

 

 Делегація (ЄСПЛ) — орган Суду під час візитів для встановлення об-
ставин справи на місці на території держави-відповідача. До складу 
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делегації входять делегати, члени канцелярії (Секретаріату Суду) чи 
будь-які інші особи, яким палата Суду доручила допомагати делегації 
в її роботі. Делегат — суддя ЄСПЛ, якого палата призначила членом 
делегації, а «керівник делегації» — делегат, якого палата призначила 
керівником делегації відповідно до Регламенту ЄСПЛ (2006). Специ-
фіка роботи ЄСПЛ у тому, що Суд, як правило не проводить публіч-
них слухань, а здійснює розгляд справи в порядку письмового прова-
дження без безпосередньої участі сторін чи їхніх представників. Вод-
ночас за виняткових обстави на розсуд Суду делегації здійснюють ві-
зит і вивчають обставини справи та ситуацію заявників на місці. З ці-
єю метою в кількох справах делегації Суду здійснили візит до України 
(«Геннадій Науменко проти України», «Данкевич проти України», 
«Давидов та інші проти України»).  
 Справа ґрунтуютьсѐ на заѐві (№40679/98) проти України, що була подана 

до Європейської комісії з прав лядини відповідно до колишньої статті 25 
Конвенції про захист прав і основних свобод лядини Юріюм Олександро-
вичем Данкевичем, українцем, 20 лятого 1998 року. … Заѐвник скаржив-
сѐ, зокрема, що умови, в ѐких він утримувавсѐ в «коридорі смерті» в слід-
чому ізолѐторі Запорізької області №2, призвели до нелядського та та-
кого, що принижую лядську гідність, поводженнѐ…. Своїм рішеннѐм від 25 
травнѐ 1999 року палата визнала заѐву частково прийнѐтноя. 4 жовт-
нѐ 1999 року Суд здійснив візит до СІЗО Запорізької області з метоя 
встановленнѐ фактів… 

 Інспекціѐ Запорізького слідчого ізолѐтора №2 54. Делегаціѐ відвідала дві 
камери длѐ засуджених до смертної кари, ѐкі на день візиту були порож-
німи. Розмір камер був близько 12 м2. Там був відкритий туалет, умива-
льник з підкляченоя холодноя водоя, два ліжка, закріплений на підлозі 
стіл, центральне опаленнѐ та вікно з ґратами. Камери були достатньо 
провітрені. 55. Делегаціѐ відвідала душову одразу післѐ того, ѐк група 
затриманих жінок прийнѐла душ. Душова складалась з двох кімнат без 
вікон. Вони були вологі та брудні. 56. Делегації не дозволили відвідати 
камери, в ѐких утримувались засуджені до смертної кари.  

 Свідченнѐ стосовно заѐвника були надані делегації суду 6 жовтнѐ 1999 
року в Запорізькому слідчому ізолѐторі №1. Делегаціѐ Суду була в складі 
суддів М. Пеллонпе, Й. Макарчика та Р. Марусте. — Рішеннѐ у справі 
ЄСПЛ «Данкевич проти України» (Заѐва №40679/98) від 29.04.2003. 

 Посилаячись на статті 3 і 13 Конвенції, заѐвники стверджували, що під 
час відбуваннѐ призначених їм строків покараннѐ вони зазнали поганого 
поводженнѐ з боку працівників підрозділу спеціального призначеннѐ «Бер-
кут» і що за цими скаргами не було проведено ефективного розслідуван-
нѐ…. З оглѐду на розбіжності між версіѐми сторін стосовно фактичних 
обставин проведеннѐ навчань спецпідрозділів міліції в Замковій колонії 
та на скарги про погане поводженнѐ із засудженими під час цих навчань, 
Суд провів розслідуваннѐ відповідно до пункту 1(а) статті 38 Конвенції. 
Суд делегував трьох суддів, Райта Маруста, Ренату Ягер і Володимира 
Буткевича, длѐ взѐттѐ показань свідків на засіданнѐх, ѐкі було проведено 
в приміщенні Апелѐційного суду Хмельницької області 25-27 червнѐ 2007 
року, та длѐ відвіданнѐ 27 червнѐ 2007 року Замкової колонії в Ізѐславі. 
Делегати зібрали показаннѐ трьох заѐвників і п’ѐтнадцѐти свідків, ви-
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кликаних сторонами і Судом. Канцелѐріѐ Суду підготувала стенографіч-
ний звіт показань свідків, заслуханих делегатами, ѐкий було долучено до 
матеріалів справи. Делегати також відвідали Замкову колонія, оглѐнули 
місце подій та перевірили відповідні документальні докази. 8. Під час 
згаданих вище засідань в Апелѐційному суді Хмельницької області пану 
Зайцеву асистували працівники Секретаріату Урѐдового уповноважено-
го Міністерства ястиції України Олексій Гоцул, Назар Кульчицький і Ля-
дмила Шевчук, а також Олександр Кислов і Олексій Двойнос із Державно-
го департаменту України з питань виконаннѐ покарань і Руслан Писаре-
нко з Хмельницької обласної прокуратури…— Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Да-
видов та інші проти України» (Заѐви №№ 17674/02 і 39081/02) від 
01.07.2010. 

 

 Держава — організація політичної влади певного суспільства, що ха-
рактеризується певними істотними ознаками (публічна влада, сувере-
нітет, виключне право на ухвалення законів та інших обов’язкових но-
рмативних актів, визначення грошової системи, податків та інших 
примусових зборів, наявність апарату примусу тощо), однією з функ-
цій якої є здійснення судової влади, зокрема правосуддя винятково в 
державних судах; відповідач у справах Європейського суду з права 
людини (держава-відповідач). Держава може визначити правосуддя як 
винятково державну діяльність, уповноважуючи спеціальні органи — 
суди — на її здійснення, не допускаючи делегування чи привласнення 
функцій судів іншими органами чи особами. Держава також може ви-
ступати відповідачем (у справах ЄСПЛ), а дії держави в особі її 
суб’єктів владних повноважень можуть оскаржуватися в судах, зокре-
ма в порядку адміністративного судочинства.  
 Урѐд, навіть у найкращому стані, ю лише необхідним злом; у найгіршому 

стані — злом нестерпним. — Томас Пейн. 

 Душа — юдина на землі держава, де ю свобода чиста, ѐк озон. — Ліна Костенко. 

 Так, держава — це ѐ, а не те, що вони з нея зробили. І ѐкби кожен усвідо-
мив, що держава — це він, то досі у нас вже була б достойна держава. — 
Ліна Костенко. 

 
 Дисциплінарна відповідальність судді — вид юридичної відповіда-

льності судді за вчинення дисциплінарного проступку. Суддю не може 
бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, 
за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Дис-
циплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні пала-
ти ВРП. У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про засто-
сування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звіль-
нення судді з посади, такий суддя автоматично тимчасово відстороня-
ється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звіль-
нення з посади ВРП. До суддів може застосовуватися дисциплінарне 
стягнення у виді: 1) попередження; 2) догани — з позбавленням права 
на отримання доплат до посадового окладу судді впродовж одного мі-
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сяця; 3) суворої догани — з позбавленням права на отримання доплат 
до посадового окладу судді протягом трьох місяців; 4) подання про 
тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення 
правосуддя — з позбавленням права на отримання доплат до посадо-
вого окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національ-
ної школи суддів України для проходження курсу підвищення квалі-
фікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне проваджен-
ня щодо суддів, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підт-
вердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному су-
ді; 5) подання про переведення судді до суду нижчого рівня; 6) подан-
ня про звільнення судді з посади. 
 

 Дисциплінарне провадження (щодо судді) — це процедура розгляду 
визначеним законом органом (Вищою радою правосуддя) офіційного 
звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог 
щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді. Дисциплі-
нарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати 
ВРП. Суддя, який має непогашене дисциплінарне стягнення, не може 
брати участі в конкурсі на зайняття посади в іншому суді. 
 

 Доброчесність — об’єктивована особистісна чеснота; принцип діяль-
ності (служби), за якого діяння спрямовані на реалізацію публічних ін-
тересів і відмову від превалювання приватного інтересу при здійсненні 
повноважень; один із критеріїв відповідності суддівській посаді. В 
Україні термін актуалізувався як переклад англомовного терміна 
integrity у міжнародних документах. Декларація доброчесності (судді 
та кандидата на посаду судді) та її перевірка — превентивний засіб у 
боротьбі з корупцією.  
Сфера доброчесності в Україні характеризується такими ознаками, се-
ред інших, як (1) термінологічне різноманіття: використання різних 
термінів і лексем «доброчесності», зокрема такі, як «доброчесний», 
«критерій доброчесності», «академічна доброчесність», «перевірка до-
брочесності», «декларація доброчесності» та інші; (2) актуалізація до-
брочесності в зв’язку з соціальним завданням протидії корупції (коли 
доброчесність позиціонується як чеснота, антитеза корумпованості, 
підкупності; (3) юридизація доброчесності, тобто її трансформація як 
етичної категорії в позитивний юридичний обов’язок; закріплення як 
терміна в нормативно-правових актах, встановлення її як етичного 
принципу, вимоги до поведінки, коли законом закріплюється мораль-
ний обов’язок; (4) інституціоналізація доброчесності, зокрема встано-
вленням низки інституцій і практик (наприклад, таких інституцій, як 
Громадська рада доброчесності, Громадська рада міжнародних ек-
спертів при доборі суддів; перевірок на доброчесність тощо); і (5) 
«дискурс недоброчесності»: істотною ознакою соціальних практик є 
те, що термін (поняття) доброчесності не визначається, натомість ви-
значаються прояви недоброчесності. 



— Бігун В. С. Основи правосуддя (Термінологія. Філософія. Практика) — 

 

— 46 — 
 

Доброчесність законодавчо визначається як принцип державної служ-
би, принцип етичної поведінки державних службовців — «спрямова-
ність дій державного службовця на захист публічних інтересів та від-
мова державного службовця від превалювання приватного інтересу 
під час здійснення наданих йому повноважень» (ст. 4 Закону України 
«Про державну службу»). Вирізняють академічну доброчесність — 
«сукупність етичних принципів та визначених законом правил», яки-
ми мають керуватися освітяни і науковці, зокрема і вчені-юристи, дос-
лідники. Доброчесність кандидата на посаду законодавчо визначається 
як «послідовна особиста поведінка відповідно до норм моралі та ети-
ки, а також вимог законодавства (уникнення конфлікту інтересів, за-
побігання корупції), відданість цінностям системи [відповідної сфери 
діяльності] та ідеї служіння громадськості)».  
За суб’єктним складом розрізняють доброчесність інституційну та 
особистісну (наприклад, доброчесність судової влади та доброчесність 
судді), за певним статусом (доброчесність судді, кандидата на посаду 
судді, члена Вищої ради правосуддя тощо).  
Доброчесність відтак — це принцип і оціночна якісна характеристика 
діяльності (особи чи діяльності, наприклад, конкурсу). Законодавчо 
регламентується перевірка на доброчесність осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  
Попри загалом позитивний соціальний ефект, дискурс доброчесності в 
Україні може використовуватися як інструмент просування інтересів, 
що не мають стосунку до сутності доброчесності (кар’єрні інтереси та 
недобросовісна конкуренція, залучення під цілі громадського осуду 
недоброчесності коштів і ресурсів, так зване «громадське пересліду-
вання», «чорний піар»), порушую питання про доброчесність і мотиви 
суб’єктів такої діяльності. Проявами такого дискурсу є акцент на не-
доброчесності (замість доброчесності), намагання уникнути відповіда-
льність за оціночну діяльність, деіндивідуалізації суб’єкта оцінки. 
Попри наявність терміна «доброчесність» у законодавчих актах в 
Україні (зокрема в Конституції України), тобто фактичну кодифікова-
ність, його зміст залишається однозначно не визначеним, не визначе-
ними залишають рамки темпорального аспекту дії принципу доброче-
сності, що формує його як актуальний предмет соціальної (в тому чис-
лі юридичної) практики. 
 Мораль і совість, а також здоровий глузд (сукупно їх можна назвати ви-

могами пропорційності) у поюднанні із суспільним контекстом приму-
шуять нас визнати, що у вказаному розмірі активи не можуть зненаць-
ка з'ѐвитисѐ у доброчесного чиновника, ѐкий при цьому не ю спроможним 
ідентифікувати джерело їх законного походженнѐ. Проте Суд у Рішенні 
ѐкраз і зробив таке припущеннѐ: «За цих обставин уможливляютьсѐ 
притѐгненнѐ до кримінальної відповідальності за незаконне збагаченнѐ 
особи, ѐка на законних підставах набула активи у власність, але не маю 
підтвердженнѐ законності підстав такого набуттѐ» (абзац десѐтий 
пункту 5). — Окрема думка судді КСУ Лемака В.В. стосовно Рішеннѐ КСУ у 
справі за конституційним поданнѐм 59 народних депутатів України що-
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до відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 
Кримінального кодексу України (26.02.2019). 

 Відповідно до пункту 10 частини сьомої статті 56 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 2 червнѐ 2016 року № 1402-VIII зі змінами 
суддѐ зобов'ѐзаний «підтверджувати законність джерела походженнѐ 
майна у зв'ѐзку з проходженнѐм кваліфікаційного оціняваннѐ або в по-
рѐдку дисциплінарного провадженнѐ щодо судді, ѐкщо обставини, що 
можуть мати наслідком притѐгненнѐ судді до дисциплінарної відповіда-
льності, викликаять сумнів у законності джерела походженнѐ майна 
або доброчесності поведінки судді». Тобто за певних обставин, у тому 
числі у зв'ѐзку з виѐвленнѐм у декларації судді значної розбіжності між 
вартістя набутого ним майна та задекларованими ним законними до-
ходами, на суддя може бути покладено обов'ѐзок підтвердити закон-
ність джерела походженнѐ майна. Крім того, за Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів» суддѐ зобов'ѐзаний щорічно подавати декла-
рація доброчесності, у ѐкій маю насамперед підтвердити відповідність 
рівнѐ свого життѐ наѐвному в нього та членів його сім'ї майну і одержа-
ним ними доходам (пункт 1 частини третьої статті 62). Саме на підс-
таві такого попереднього оглѐду та аналізу законодавства Конститу-
ційний Суд України міг би зробити висновки, що містѐтьсѐ в абзацах че-
твертому, п'ѐтому пункту 7 мотивувальної частини Рішеннѐ, і тоді во-
ни були б більш логічними, послідовними та обґрунтованими. Ідетьсѐ, 
зокрема, про прийнѐтність законодавчого закріпленнѐ вимоги щодо «ра-
ціонального поѐсненнѐ» чи «раціонального обґрунтуваннѐ» особоя, упо-
вноваженоя на виконаннѐ функцій держави або місцевого самоврѐдуван-
нѐ, невідповідності між вартістя набутих нея активів та задекларо-
ваними нея законними доходами. Такий припис може бути встановлений 
законом ѐк вимога підтвердженнѐ доброчесності посадової особи та ѐк 
превентивний засіб у боротьбі з корупціюя, однак, з оглѐду на положеннѐ 
статті 62 Конституції України, цѐ вимога не може встановляватисѐ 
законом ѐк обов'ѐзок особи доводити своя невинуватість у вчиненні 
злочину та надавати докази в межах кримінального провадженнѐ (абзац 
четвертий пункту 7 мотивувальної частини Рішеннѐ). — Окрема думка 
судді КСУ Колісника В.П. стосовно Рішеннѐ КСУ у справі за конституцій-
ним поданнѐм 59 народних депутатів України щодо відповідності Кон-
ституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального коде-
ксу України (26.02.2019). 

 Конституційний Суд України у Рішенні від 19 листопада 2013 року № 10-
рп/2013 наголошував, що в Основному Законі України закріплено вичерп-
ний перелік підстав длѐ звільненнѐ судді з посади, що унеможливляю за-
конодавче розширеннѐ чи звуженнѐ цього переліку (абзац третій підпун-
кту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини). Проте в Конституції України 
та в Законопроекті не міститьсѐ такої підстави длѐ звільненнѐ судді з 
посади, ѐк «невідповідність судді займаній посаді за критеріѐми компе-
тентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від 
такого оціняваннѐ». — Окрема думка судді КСУ О. Литвинова стосовно 
Висновку КСУ у справі за зверненнѐм Верховної Ради України про наданнѐ 
висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про вне-
сеннѐ змін до Конституції України (щодо правосуддѐ) вимогам статей 
157 і 158 Конституції України (01.02.2016). 



— Бігун В. С. Основи правосуддя (Термінологія. Філософія. Практика) — 

 

— 48 — 
 

 Кому честь, тому й хвала. 

 Посадили суддея, а він — свинѐ свинея.  

 Не бійсѐ суду, бійсѐ судді? 

 Суд — ще не садиба судді. — Турецьке прислів’ѐ. 

 Суддѐ праведний — мур кам'ѐний. 

 Вище благо длѐ лядини щоденно спілкуватисѐ з доброчесністя. — Сократ. 

 Мораль — це зазнайство лядини перед природоя. — Фрідріх Ніцше. 

 Пороки — частина доброчесностей, ѐк і отрута — частина ліків. — Ларош-
фуко. 

 Доброчесність — плід самодисципліни, це не дощ або сніг, вони не пада-
ять з неба. Основа всіх чеснот — скромність. — Дзенська мудрість. 

 Колесо правосуддѐ округляютьсѐ рівністя, змащуютьсѐ честя і оберта-
ютьсѐ завдѐки чесності — передовсім, коли ѐк представники суддівської 
лави, так і яристи в суді пліч-о-пліч серйозно виконуять свої обов’ѐзки. 
(The judicial wheel is rounded with equality, oiled with honour and functions 
smoothly with honesty — principally when both members of the Bench and Bar 
shoulder their responsibilities seriously»). — Муніндра Місра, «Пандіт Кахайѐ 
Лал Місра — Мій Батько». 

 Я зная, що стежина доброчесності дуже вузька, а стежка пороку широ-
ка та простора, а також зная, що цілі їхні й межі різні, бо шлѐх пороку, 
широкий і просторий, кінчаютьсѐ смертя, а шлѐх доброчесності, тісний і 
важкий, кінчаютьсѐ життѐм, але не тим життѐм, ѐке само рано чи піз-
но кінчаютьсѐ, а тим, ѐкому не буде кінцѐ.... Порѐдний той, хто свою пра-
во виміряю своїм обов’ѐзком. — Мігель де Сервантес Сааведра. «Премуд-
рий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі». 

 Доброчесність стоїть із простѐгнутоя рукоя, випрошуячи у пороку ко-
пійчину. … Коли доброчесність не може перемогти, то принаймні порок 
маю бути покараний. Так закінчувалисѐ всі доброчесні романи… — Олек-
сандр Бюлѐюв. «Голова професора Доуелѐ». 

 …Порок з'ѐвивсѐ не сам собоя, а з прагненнѐ споганити доброчесність, 
без ѐкої він би не мав грунту; іншими словами, порок складавсѐ з насоло-
ди волея, тобто можливістя грішити, — волея, органічно властивоя 
актові створеннѐ світу. — Томас Манн. «Доктор Фаустус». 

 Доброчесність — це перша ознака шлѐхетності, іменам ѐ надая наба-
гато менше значеннѐ, ніж вчинкам. — Мольюр. 

 Отакий весь ваш нікчемний рід — безнастанно брешете, безнастанно 
вихвалѐютесѐ чеснотами, ѐких самі не маюте, й ніколи не хочете визна-
вати, що тільки вищі тварини наділені ними. Жоден звір нізащо не вда-
стьсѐ до жорстокості — це монополіѐ тих, хто маю так зване почуттѐ 
доброчесності. Звір, завдаячи кому-небудь боля, не маю лихого наміру, 
тобто не чинить зла, бо длѐ звіра не існую такої речі, ѐк зло. І він ніколи 
не завдаю боля заради втіхи, так чинить лише лядина. Її надихаю оте 
нікчемне почуттѐ доброчесності! Почуттѐ, ѐке даю право вибору роби-
ти добро чи зло. І ѐк же лядина користаютьсѐ з цього права? — Сатана 
в тв.: Марк Твен. «Таюмничий незнайомець». 
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 Порок перестаю бути пороком, коли зникаю доброчесність… — Генріх 
Белль. «Більѐрд о пів на десѐту». 

 Цілісність (доброчесність) (в оригіналі анг. integrity) — запорука розумін-
нѐ яридичної практики. Імперіѐ права визначаютьсѐ ставленнѐм, а не 
територіюя, владоя чи процесом. — Рональд Дворкін. 

 Вільно, юфрейторе Бодмере! Чому ви не носите зранку шори, ѐк кінь ли-
тавриста кавалерійського оркестру, щоб зберегти своя доброчесність? 
Хіба ви не знаюте трьох найцінніших речей у житті? — Як же мені їх 
знати, пане верховний прокуроре, коли ѐ ще й самого життѐ не бачив? 
— Доброчесність, наївність і молодість, — проголошую Георг. — Хто раз 
утратив їх, то вже назавжди... — Еріх Маріѐ Ремарк. «Чорний обеліск». 

 Коли взѐти, за твердженнѐм Аристотелѐ, понѐттѐ протилежні, ѐк-от, 
добро і зло, чеснота і порок, холодне і гарѐче, біле і чорне, раяваннѐ і му-
ка, радість і горе тощо і попарувати їх так, щоб одне з протилежних 
понѐть одніюї пари відповідало змістом одному з протилежних понѐть 
другої пари, то ми побачимо, що друге протилежне понѐттѐ першої па-
ри узгоджуютьсѐ з другим понѐттѐм сусідньої пари; ось такі ю добро і 
зло;… ѐк-от, доброчесність і добро, бо ж саме собоя зрозуміло, що доб-
рочесність хороша; так само співвідносѐтьсѐ між собоя і двою інших по-
нѐть, себто зло і порок, бо порок лихий. — Франсуа Рабле. «Гаргантяа і 
Пантагряель».  

 Утопійці вірѐть, що післѐ земного життѐ за провини призначено кари, а 
за доброчесність — нагороду. Того, хто маю протилежні поглѐди, не 
вважаять навіть за лядину, бо він принизив високу природу своюї душі, 
зрівнѐвши її з нікчемноя звірѐчоя плоття. Такому відмовлѐять у праві 
називатисѐ громадѐнином, бо він, ѐкби його не стримував страх перед 
кароя, зневажав би всі звичаї й порѐдки... — Томас Мор. «Утопіѐ». 

 Якщо колись наживу багатство й матиму такий дім, ѐк цей, і стільки 
рабів, то, може, лишусѐ христиѐнином так надовго, ѐк мені те буде на 
руку. Адже багатий усе може собі дозволити, навіть доброчесність… 
Так! Це релігіѐ длѐ багатих, і тому не розумія, чому серед них стільки бі-
дних. Що їм з того за зиск і чому дозволѐять доброчесності зв'ѐзувати 
собі руки? Мушу колись над цим поміркувати. — Генрик Сенкевич. «Quo 
vadis». 

 Сенс премудрості в тому, щоб осмислити, в чому полѐгаю щастѐ, — ось 
праве крило, а доброчесність прагне до пошуку. Через се вона в греків та 
римлѐн мужністя й силоя зветьсѐ — ось і ліве крило. Без сих крил годі 
вибратись і полетіти до гаразду. Премудрість — се гостре, далекозоре 
орлине око, а добродійність — мужні руки і легкі оленѐчі ноги. — Григорій 
Сковорода. «Філософські трактати». 

 
 Докази — будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює на-

явність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і запере-
чення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають 
значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються 
судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, 
показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.  
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 101. Під час комплексного дослідженнѐ провадженнѐ з метоя оцінки 
впливу процесуальних недоліків на справедливість кримінального прова-
дженнѐ в цілому необхідно брати до уваги такий невичерпний перелік 
критеріїв з практики Суду: (a) чи перебував заѐвник в особливо вразли-
вому становищі, наприклад, через свій вік або психічний стан; (b) норма-
тивно-правові акти, ѐкими регуляютьсѐ порѐдок здійсненнѐ досудового 
розслідуваннѐ та допустимість доказів під час їх оцінки судом, а також 
їх дотриманнѐ; у випадку застосуваннѐ правила про недопустимість до-
казів, малоймовірно, що провадженнѐ буде несправедливим у цілому; (c) 
чи мав заѐвник можливість оскаржити допустимість доказу або запе-
речити його використаннѐ; (d) ѐкість доказу, та чи не викликали обста-
вини, за ѐких його було отримано, сумнівів у його достовірності та точ-
ності, з урахуваннѐм ступеня та характеру будь-ѐкого примусу; (e) ѐк-
що доказ було отримано незаконним шлѐхом, відповідна незаконність, а 
у випадку, ѐкщо вона спричинена порушеннѐм іншої статті Конвенції, 
характер констатованого порушеннѐ; (f) ѐкщо йдетьсѐ про показаннѐ, 
суть показань, та чи відмовивсѐ від них заѐвник або змінив їх у найкоро-
тший строк; (g) спосіб використаннѐ доказу, а також, зокрема, чи став 
доказ невід’юмноя або значноя частиноя доказової бази, на ѐкій ґрунту-
вавсѐ обвинувальний вирок, а також сила інших доказів у справі; (h) чи 
була вина визнана професійними суддѐми або присѐжними засідателѐми, 
а в останньому випадку — зміст будь-ѐких настанов присѐжним засіда-
телѐм; (i) ступінь суспільного інтересу у розслідуванні та покаранні кон-
кретного правопорушеннѐ, що розглѐдаютьсѐ; (j) інші відповідні процесу-
альні гарантії, передбачені національним законодавством та практи-
коя (див. згадане рішеннѐ у справі «Ібрагім та інші проти Сполученого 
Королівства» (Ibrahim and Others v. the United Kingdom), пункт 274). — Рі-
шеннѐ ЄСПЛ у справі «Дудка проти України» (Заѐва № 55912/09, 
04.12.2018). 

 

 Доступ до суду — право людини звернутися до суду, яке вможливлює 
реалізацію права на справедливий суд. Корелює з правом на судових 
захист. В Україні незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому 
числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, 
касаційної скарги тощо) — підстава для дисциплінарної відповідаль-
ності судді. 
 Статтѐ 55 (частина 1). Права і свободи лядини і громадѐнина захища-

ятьсѐ судом. — Конституціѐ України. 

 Частину першу статті 55 Конституції України треба розуміти так, що 
кожному гарантуютьсѐ захист прав і свобод у судовому порѐдку. Суд не 
може відмовити у правосудді, ѐкщо громадѐнин України, іноземець, осо-
ба без громадѐнства вважаять, що їх права і свободи порушені або по-
рушуятьсѐ, створено або створяятьсѐ перешкоди длѐ їх реалізації або 
маять місце інші ущемленнѐ прав та свобод. — Рішеннѐ КСУ від 25 груд-
нѐ 1997 року № 9-зп. 

 Європейський суд з прав лядини у своїх рішеннѐх неодноразово наголошу-
вав, що держава маю право встановлявати певні обмеженнѐ права осіб 
на доступ до суду; такі обмеженнѐ маять переслідувати легітимну 
мету, не порушувати саму сутність цього права, а між ціюя метоя і за-



— Бігун В. С. Основи правосуддя (Термінологія. Філософія. Практика) — 

 

— 51 — 
 

провадженими заходами маю існувати пропорційне співвідношеннѐ 
(пункт 57 Рішеннѐ у справі «Ашингдейн проти Сполученого Королівства» 
від 28 травнѐ 1985 року, пункт 96 Рішеннѐ у справі «Кромбах проти 
Франції» від 13 лятого 2001 року). Таким чином, згідно з Конституціюя 
України допускаютьсѐ можливість обмеженнѐ права на апелѐційне та 
касаційне оскарженнѐ рішеннѐ суду (пункт 8 частини третьої статті 
129), однак воно не може бути свавільним та несправедливим. Таке об-
меженнѐ маю встановляватисѐ виклячно Конституціюя та законами 
України; переслідувати легітимну мету; бути обумовленим суспільноя 
необхідністя досѐгненнѐ ціюї мети, пропорційним та обґрунтованим. У 
разі обмеженнѐ права на оскарженнѐ судових рішень законодавець зобо-
в'ѐзаний запровадити таке правове регуляваннѐ, ѐке дасть можливість 
оптимально досѐгти легітимної мети з мінімальним втручаннѐм у реа-
лізація права на судовий захист і не порушувати сутнісний зміст такого 
права. — Рішеннѐ КСУ у справі за конституційним поданнѐм Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав лядини щодо відповідності Кон-
ституції України (конституційності) положень частини другої статті 
171-2 КАС (08.04.2015 № 3-рп/2015). 

 
 Досудова доповідь — письмова інформація для суду, що характери-

зує обвинуваченого. — ЗУ «Про пробацію» (2015). 
 

 Досудова пробація — це забезпечення суду формалізованою інфор-
мацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом 
рішення про міру його відповідальності. — ЗУ «Про пробацію» (2015). 
 

 Досудове врегулювання спору — спосіб вирішення спору до звер-
нення до суду. В Україні до набрання чинності Конституції України 
1996 року вважалося обов’язковим етапом вирішення спору, згодом 
визнано правом, а не обов’язком сторони.  
 Обов'ѐзкове досудове врегуляваннѐ спорів, ѐке виклячаю можливість 

прийнѐттѐ позовної заѐви до розглѐду і здійсненнѐ за нея правосуддѐ, 
порушую право особи на судовий захист. Можливість використаннѐ су-
б'юктами правовідносин досудового врегуляваннѐ спорів може бути до-
датковим засобом правового захисту, ѐкий держава надаю учасникам 
певних правовідносин, що не суперечить принципу здійсненнѐ правосуддѐ 
виклячно судом. Виходѐчи з необхідності підвищеннѐ рівнѐ правового за-
хисту держава може стимулявати вирішеннѐ правових спорів у межах 
досудових процедур, однак їх використаннѐ ю правом, а не обов'ѐзком 
особи, ѐка потребую такого захисту. Право на судовий захист не позбав-
лѐю суб'юктів правовідносин можливості досудового врегуляваннѐ спорів. 
Це може бути передбачено цивільно-правовим договором, коли суб'юкти 
правовідносин добровільно обираять засіб захисту їхніх прав. Досудове 
врегуляваннѐ спору може мати місце також за волевиѐвленнѐм кожно-
го з учасників правовідносин і за відсутності у договорі застереженнѐ 
щодо такого врегуляваннѐ спору. — Рішеннѐ КСУ у справі про досудове 
врегуляваннѐ спорів (9.07.2002 № 15-рп/2002). 
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 Досудове розслідування — діяльність компетентних органів із вста-
новлення підстав для судового розгляду кримінального правопору-
шення. В Україні визначається як діяльність відповідних органів дер-
жави зі збирання (гласними та негласними методами) і фіксації факти-
чних даних про обставини кримінального правопорушення та встано-
влення осіб, які його вчинили; стадія кримінального провадження, яка 
починається з моменту внесення відомостей про кримінальне право-
порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується 
закриттям кримінального провадження або направленням до суду об-
винувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи 
від кримінальної відповідальності. (Кримінальний процесуальний ко-
декс України (2012)). Досудове розслідування в Україні здійснюють 
слідчі чотирьох органів досудового розслідування у межах своїх пов-
новажень. В Україні органами досудового розслідування (органами, 
що здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи: 1) 
органів внутрішніх справ; 2) органів безпеки; 3) органів, що здійсню-
ють контроль за додержанням податкового законодавства; 4) органів 
державного бюро розслідувань. Досудове розслідування здійснюють 
слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою гру-
пою. Особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в 
найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття прова-
дження. Прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідом-
лення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримі-
нальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звіль-
нення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з 
обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових за-
ходів медичного або виховного характеру. Строки досудового розслі-
дування визначені законом. Досудове розслідування повинно бути за-
кінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підо-
зру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з 
дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досу-
дового розслідування може бути продовжений у порядку та з підстав, 
визначених законом, але при цьому встановлюють загальні (граничні) 
строки досудового розслідування, які не можуть перевищуватися. 
 Суд також мав підстави длѐ оцінки оспоряваного положеннѐ на відпові-

дність вимогам статті Конституції України, ѐка закріпляю право на су-
довий захист. Річ у тім, що досудове слідство у кримінальних справах 
можна розглѐдати ѐк попередній (підготовчий) етап до судового розглѐ-
ду таких справ. І хоча за законом жоден доказ не маю наперед встанов-
леної сили, а суд маю дослідити докази безпосередньо, ѐкість (ефектив-
ність) досудового розслідуваннѐ може істотно впливати на розглѐд 
кримінальної справи судом, а отже, і на реалізація права на судовий за-
хист. Крім того, реалізаціѐ цього права вже відбуваютьсѐ безпосередньо 
на стадії досудового розслідуваннѐ, оскільки проведеннѐ багатьох видів 
слідчих (розшукових) дій та застосуваннѐ певних видів запобіжних захо-
дів здійсняютьсѐ за рішеннѐм суду (слідчого судді). — Окрема думка судді 
КСУ Мельника М.І. стосовно Рішеннѐ КСУ у справі за конституційним по-
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даннѐм Уповноваженого Верховної Ради України з прав лядини щодо від-
повідності Конституції України (конституційності) частини шостої 
статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (24.04.2018). 

 

 Досудове слідство — форма досудового розслідування, в якій в Укра-
їні здійснюється розслідування злочинів. 
 

 Дружнє врегулювання (ЄСПЛ) — спеціальна процедура вирішення 
спору в Європейському суді з прав людини, яка полягає у примиренні 
сторін у справі з ініціативи Суду. Регламентується Правилом 62 Рег-
ламенту ЄСПЛ, за яким щойно Суд визнає заяву прийнятною, він іні-
ціює встановлення зв’язку зі сторонами (заявником і державою-
відповідачем) для досягнення дружнього врегулювання спірного пи-
тання та вживає всі необхідні заходи, що сприяють такому врегулю-
ванню справи. За конвенційним правом Суд на «будь-якій стадії про-
вадження надає себе у розпорядження заінтересованих сторін для за-
безпечення дружнього врегулювання спору на основі поваги до прав 
людини, як їх визначає Конвенція та протоколи до неї». Процедура 
врегулювання є конфіденційною. Дружнє врегулювання вважається 
досягнутим тоді, коли сторони досягають згоди, і держава (уряд) бере 
на себе зобов’язання сплатити заявнику (заявникам) певну суму, що 
покриває усю заподіяну шкоду та витрати. На практиці Суд надсилає 
пропозицію сторонам про можливість дружнього врегулювання з мо-
жливістю компенсації державою-відповідачем заявнику (заявникам) 
суми, яка, як правило, визначається Судом у певних категоріях справ 
(заяв). Сторони повідомляють Суд, чи згодні вони вдатися до друж-
нього врегулювання. В разі досягнення дружнього врегулювання Суд 
вилучає справу з реєстру, ухвалює рішення, яке містить лише стислий 
виклад фактів і досягнутого вирішення. Нагляд за виконанням умов 
дружнього врегулювання, викладених у рішенні, здійснює Комітет 
Міністрів Ради Європи. У разі недосягнення згоди ЄСПЛ продовжує 
розгляд справи по суті та виносить рішення в справі. З огляду на зава-
нтаженість та оптимізацію діяльності Суду, з початку 2010-их років з 
ініціативи Суду дружнє врегулювання стає поширеною практикою 
(способом) вирішення спорів у типових українських справах. В разі 
неприйняття заявником (заявниками) дружнього врегулювання в ти-
пових справах, наступним Суд, як правило, вдається до процедури од-
носторонньої декларації держави-відповідача. 
 5.10.2004 Суд вирішив обійтись без усних слухань у справі та відмовити у 

прийнѐтті дружнього врегуляваннѐ, запропонованого сторонами, оскі-
льки вважав, що принцип поваги до прав лядини, визначений у Конвенції, 
вимагав подальшого розглѐду справи відповідно до параграфа 1 ст. 37 in 
fine та параграфа 1 (b) ст. 38 Конвенції. (Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Україн-
ська Прес-Група» проти України» (Заѐва N 72713/01) (29.03.2005) (п. 7).  

 Дружба дружбоя, а служба службоя. 

 При добрій годині всі друзі й побратими.  

 Скажи мені, хто твій друг, і ѐ скажу тобі, хто ти. 
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 Без доброго друга не дізнаюшсѐ своїх помилок. 

 Річ краще нова, а дружба — стара. 

 Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. 

 Поганий мир, краще всѐкого суда.  
 

 Дуалістична демократія — концепція конституціоналізму дворівне-
вого здійснення демократії в США у конституційному процесі, що 
охоплює «звичайну політику» — процес політичної участі в правотво-
ренні (шляхом голосування у законодавчому органі) та «вище правот-
ворення» (higher lawmaking) або «конституційну політику» — процес, 
що реалізовується іноді в особливі історичні моменти, зокрема й Вер-
ховним судом США як тлумачем Конституції. Термін «дуалістична 
демократія» (як і «дуалістична Конституція») ввів у обіг професор 
Йєльської школи права Брюс Акерман у першому томі двотомної мо-
нографії «We the People» («Ми — народ») — «Основи» («Foundations») 
у 1990-х роках. «Вище правотворення» охоплює процеси внесення 
змін до Конституції, прийняття рішень у складних процесах. Зокрема, 
за Акерманом, відбулися три такі трансформації («switch in time»): ре-
алізація «народного суверенітету» в конституційній історії США, здій-
сненій під керівництвом федералістів-засновників у 1780-х роках 
(прийняття Конституції США); діяльність республіканців у 1860-х ро-
ках (відбудова після громадянської війни); діяльність демократів (під 
час «нового курсу» 1930-х років). Концепція закладає основи тлума-
чення «конституції як цілого», тобто розуміння всього, що відіграє іс-
тотну роль (не лише тексту Конституції, прецедентів ВС США, але й 
історії конституції тощо). Протиставляється концепціям монізму (умо-
вний термін), «основоположних прав» тощо, а також — як теоретична 
конструкція — концепціям судової філософії (судовий активізм, про-
цедуралізм, неоконсерватизм). Монізм, чітко розрізняючи функції за-
конодавчої та судової влади, критикує судову правотворчість за фун-
кцію, притаманну законодавцеві. Концепція «дуалістичної демократії» 
легітимізує правотворення ВС США як теж демократичний процес, 
водночас визнаючи «вище правотворення» пріоритетним, зважаючи 
на вищий рівень легітимації. Протиставляється і концепції «основопо-
ложних прав» (rights foundationalism), тобто буквально — «фундамен-
талізму прав», за якою фундаментальні права як універсальні та не-
від’ємні є гарантіями належності політичного процесу, адже демокра-
тичний процес може передбачати як вибір визнання прав, так і зміну 
фундаментальних прав. Концепція широко дискутується у літературі з 
конституційного права США, формуючи відповідний дискурс.  

 
— Е — 

 Електронна копія судового рішення — складений в суді у вигляді 
електронних даних ідентичний судовому рішенню за документар-
ною інформацією та реквізитами електронний документ, засвідче-
ний електронним цифровим підписом особи, що підписала зазначе-
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не рішення, який може бути перетворений електронними засобами 
у візуальну форму. Регламентується «Порядком ведення Єдиного 
державного реєстру судових рішень» (2009). 
 Відкритість судових рішень повинна стримувати суддів від одвертих 

зловживань. Знаячи, що «замовне» рішеннѐ може легко стати темоя 
громадського розголосу, суддѐ не наважитьсѐ у рішенні чорне назвати 
білим, а біле чорним. — «Як ознайомитисѐ із судовим рішеннѐм» (2008). 

 

 Електронний суд — інформаційно-телекомунікаційна система доку-
ментообігу між судом та учасниками судового процесу з метою ефек-
тивнішого судочинства. Уможливлює використання новітніх техноло-
гій в здійсненні судочинства, сприяє її потенційно вищій ефективності 
в частині комунікації (операційний час, що має значення для процесу-
альних строків, оптимальне використання енергії та ресурсів), досту-
пу до суду. В Україні система, програмний комплекс, що адміністру-
ється від імені держави, і пілотно проваджується з 2015 року. Дозволяє 
подавати позови в онлайн-режимі, відправляти копії документів учас-
никам провадження, отримувати судові рішення та інші документи в 
електронному вигляді. Система також містить шаблони процесуаль-
них документів («первинні» — подаються до суду вперше, наприклад, 
заява про усиновлення дитини, та «вторинні» — подаються в процесі 
провадження, наприклад, апеляційні скарги). Систему коректніше на-
зивати «електронне судочинство», оскільки йдеться не про суд як ін-
ституцію. Цю систему слід відрізняти від Єдиної судової інформацій-
ної (автоматизованої) системи, яка функціонує внутрішньо у судах 
(хоча вони частково можуть бути поєднані). В ідеалі покликання сис-
теми вдосконалювати не так кількісні, як якісні показники здійснення 
правосуддя. 

 

— Є — 
 Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ) — поширена назва 

офіційної назви Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод) 1950 року і протоколів до неї, згоду на обов'язковість яких на-
дано Верховною Радою України. Відповідно до ЄКПЛ створено Євро-
пейський суд з прав людини. ЄКПЛ було ратифіковано 1953 року, 
ЄСПЛ почав діяти в 1959 році. Україна ратифікувала Конвенцію 
17.07.1997, вона набрала чинності для України 11.09.1997. 
 

 Європейський суд з прав людини (Страсбурзький суд) — постійно 
діюча з 1959 року міжнародна судова інституція Ради Європи в Страс-
бурзі, створена для дотримання державами-членами Ради Європи їхніх 
зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод (ЄКПЛ) і протоколів до неї, вповноважена на тлумачення та 
застосування ЄКПЛ, винесені на розгляд Суду у міждержавних спорах 
і заявах окремих осіб до держав. Особливість явища Страсбурзького 
суду в піднесені ролі людини в праві, зокрема в тому, що будь-які осо-
би (фізичні, юридичні особи або будь-які групи осіб) можуть зверта-
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тися зі скаргою (заявою) проти держави-члена Ради Європи щодо по-
рушення прав, які такі держави взяли на себе зобов’язання дотримува-
тися згідно з ЄКПЛ. Суд не гарантує всіх прав людини, а лише закріп-
лені в ЄКПЛ та протоколах до неї. Рішення Суду є обов’язковими, а 
практика Суду — джерелом права, зокрема і в Україні.  
Початково конвенційна система захисту прав людини мала дворівневу 
систему та три органи: Суд, Європейська комісія з прав людини та 
Комітет Міністрів Ради Європи. Звідси й дві башти в новому Будинку 
Прав людини (Human Rights Building) (1995), у вигляді корабля на бе-
регах річки Ілл європейського кварталу Страсбургу, де працюють суд-
ді та секретаріат. 1 листопада 1998 року, після вступу в силу Протоко-
лу № 11, Комісію, яка зокрема вирішувала питання прийнятності, та 
Суд було об'єднано, і так постав, так званий, «новий Суд».  
ЄКПЛ підписано в 1950, ратифіковано 1953, а Суд почав діяти в 1959 
році. Конвенцію було ратифіковано Україною 17.07.1997, вона набра-
ла чинності для України 11.09.1997, а перші рішення щодо України 
ухвалені Судом в 2001 році — щодо прийнятності, з 2002 року — що-
до визнання порушень Конвенції. Парламентська Асамблея Ради Єв-
ропи призначає до Суду суддю і «від України» (строком на 9 років). 
Так Україна, з-поміж 47 членів-держав Ради Європи, та українці стали 
частиною європейської системи захисту прав людини.  
Судочинство Страсбурзького суду забезпечує Секретаріат (Registry), 
де переважно працюють юристи з держав-членів Ради Європи, які на-
ймаються на роботу Радою Європи. Юристи формально мають статус 
«юридичних секретарів», а по суті виконують функції аналогічні фун-
кціями помічників суддів (щоправда, секретарі працюють не у штаті 
судді), відповідаючи за провадження заяв, їхню підготовку до судово-
го розгляду в разі прийнятності. За історію Суду в Секретаріаті пра-
цювало орієнтовно 50 українських юристів.  
Загалом Судом постановлено більше 10 000 рішень. Україна тради-
ційно посідає провідні місця за кількістю заяв до Суду. З 2002 року 
проти України ухвалено більше 1300 рішень (за більшою кількістю за-
яв), у яких встановлено одне або більше порушень ЄКПЛ. 
Суду не має повноважень переглядати, скасовувати судові рішення, 
ухвалені національними судовими органами, тобто він не діє як четве-
рта інстанція. 
 Як ви, звісно, знаюте, за останні кілька років Європейський суд з прав ля-

дини критикуять у багатьох куточках континенту, ѐк політиками, 
так і науковцѐми, практикуячими яристами та суддѐми, а також де-
ѐкими коментаторами, ѐкі вдаятьсѐ до того, аби сказати, принаймні 
опосередковано, що Страсбурзький суд не вів конструктивної розмови зі 
своїми національними колегами, а скоріше, що цей діалог став більш не-
поважним, ніж чемним. У контексті ширшої дискусії, ѐку так розумія, 
Інститут прав лядини влучно назвав «реакціюя проти прав лядини», 
важливо активно та обґрунтовано обговорити ці твердженнѐ, оскіль-
ки вони, без сумніву, матимуть вплив на сприйнѐттѐ поточної та май-
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бутньої ролі Страсбурзького суду. Я сподіваясѐ, що длѐ вас не стане ся-
рпризом, що ѐ не згоден з твердженнѐм, що Страсбурзький суд не вра-
хував національної оцінки, узурпував її владу або став місцем проведеннѐ 
«судового імперіалізму», ѐк це було нібито раніше. Навпаки… — Суддѐ 
ЄСПЛ Роберт Спано. Меморіальна лекціѐ в Норвезькому центрі прав ля-
дини, 28.11. 2014 «Європейський суд з прав лядини та національні суди: 
Конструктивна розмова чи діалог неповаги?». 

 Взаюмопов’ѐзаність скарг ю ѐк перевагоя, так і недоліком длѐ Суду, ѐкий, 
ѐк відомо, завантажений справами, що перебуваять на розглѐді (один із 
моїх колег жартома, але вдало назвав Страсбурзький Суд «найбільшоя 
яридичноя фабрикоя у світі»). Вона ю перевагоя, оскільки дозволѐю за-
лишати без розглѐду певні скарги, при цьому не зашкодивши нікому, на-
віть заѐвникам. Вирішуячи не розглѐдати окремо кожну зі скарг, що пе-
ретинаятьсѐ, Суд фактично економить час та інші ресурси, але все ще 
виконую свою завданнѐ. Проте взаюмопов’ѐзаність скарг ю або, безумов-
но, може стати також і недоліком, оскільки спокуса залишити певні 
скарги без розглѐду лише на підставі юдиної передумови, що вони ю взаю-
мопов’ѐзаними, — і, таким чином, зменшити кількість справ длѐ розг-
лѐду Судом, — може бути занадто сильноя, щоб ефективно їй опира-
тисѐ. Якщо така спокуса захопить судовий розум, то те, що ѐ щойно 
назвав «передумовоя», насправді може бути приводом або виправдан-
нѐм. — Окрема думка судді ЄСПЛ Куріс у рішенні в Справі «Петухов про-
ти України (№ 2)» (Заѐва № 41216/13) від 12.03.2019 (п. 8). 

 Ми також хотіли б наголосити на тому, що згадані у пункті 57 рішеннѐ 
принципи res iudicata та яридичної визначеності не можна зайвий раз 
порушувати у таких справах ѐк цѐ, оскільки можливість відновленнѐ 
провадженнѐ у справі, ѐке було завершене, перш за все передбачено на-
ціональним законодавством. У зв’ѐзку з цим ми повторяюмо, що поло-
женнѐ Конвенції слід тлумачити ѐк такі, що гарантуять права, що ю 
практичними та ефективними. Принципове наголошеннѐ на незмінно-
сті ухвалених на національному рівні рішень, визнаних Судом такими, 
що порушуять положеннѐ Конвенції, може значноя міроя означати по-
збавленнѐ рішень Суду їхнього реального впливу, таким чином перетво-
ряячи страсбурзький засіб яридичного захисту на ілязорний. — Окрема 
думка суддів ЄСПЛ Юдківської та Лемменса, що збігаютьсѐ з думкоя бі-
льшості складу в рішенні в Справі «Бочан проти України (№ 2)» (Заѐва № 
22251/08) від 05.02.2015 (п. 3).  

 Одного разу, 1 червнѐ 1998 року, заѐвник дійсно отримав декілька ударів 
палицея. На короткий період він залишавсѐ сам у своїй камері та три 
охоронці прийшли помістити до нього іншого засудженого. Заѐвник був 
тоді агресивним, почав виштовхувати охоронців та засудженого з ка-
мери, хапаячи охоронців за рукава одѐгу та за шиї; він вимагав, щоб йо-
го залишили на самоті, щоб написати до Страсбурзького суду. Післѐ 
цього протесту охоронці завдали йому два удари палицея по спині. Сві-
док сказав, що охоронці не могли діѐти інакше. Післѐ того, ѐк він отри-
мав ці удари, заѐвник заспокоївсѐ. Він одразу ж поскарживсѐ до началь-
ника СІЗО, ѐкий наказав лікареві його оглѐнути. Лікар констатував чер-
вону плѐму на спині у заѐвника від палиці. З цього приводу було складений 
рапорт. — Рішеннѐ у справі ЄСПЛ «Аліюв проти України» (Заѐва N 
41220/98) від 29.04.2003 (п. 73) (26 і 27 вереснѐ 2002 року делегати Суду 
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прибули до України, щоб вислухати поѐсненнѐ заѐвника, допитати свід-
ків та відвідати Житомирську тярму N 8, де утримуютьсѐ заѐвник. — 
п. 7 Рішеннѐ). 

 
— Ж — 

 

 Живе право — правова доктрина, теорія судового характеру, запро-
понована наприкінці ХІХ століття Євгеном Ерліхом (1862-1922). В її 
основі — так зване діюче в суспільстві «соціальне право», яке на від-
міну від «державного права», міститься в таких джерелах, як статути 
підприємств, спілок підприємців, у господарських, колективних дого-
ворах, угодах суб’єктів підприємницької діяльності тощо, які, зокрема, 
повинні відшуковувати судді, приймаючи судові рішення на основі 
«вільного правознаходження». Живе право протиставлялося праву по-
зитивному, але не заперечувало останнього. З одного боку, сприяє від-
ходу в правозастосовній діяльності від схоластики та догматизму, з 
іншого — може спричиняти ігнорування принципів і норм чинного за-
конодавства. Ідеї Ерліха конкретизувалися в концепції «вільного пра-
ва», що в судовій практиці полягала у «вільному правознаходженні» 
(Freie Rechtsfindung) на основі власного суддівського розсуду. Вчений 
не завершив працю «Теорія суддівського правознаходження» (частко-
во її опублікувавши 1917 р.) 
Ерліх разом із іншими прихильниками «живого права», розглядаючи 
право як відображення соціальних тенденцій та етичних інтересів, вка-
зував на те, що визначеність права — не результат логічних операцій, 
а наслідок органічного впорядкування процесу вільного здійснення 
судової влади. Правосуддя — це індуктивний процес вироблення пра-
вових норм у зростаючій пропорції; подібно до того, як формуються 
доктрини експериментальної науки, формується і прецедентне право 
— шляхом застосування права до обставин кожної справи. Чинником 
розвитку прецедентного права, на їхню думку, є особистість судді, як 
вільного та творчого, але зв’язаного практикою диспозитивного ста-
новища, суб’єкта. 
Розвинена та обґрунтована у монографії «Основи соціології права» 
(1913), окремих працях, доктрина знайшла підтримку та розвиток у 
працях американських правознавців — прихильників соціологічної 
юриспруденції — особливо працях Р. Паунда, який наполягав на ви-
вченні «права в дії», а не так, як «це виглядає в книгах і кодексах». 
Український правознавець Є. І. Кельман (1890-1945) був послідовним 
прихильником теорії «живого права» Є. Ерліха, вивчав практику на-
родних судів як різновиду «живого права». 
 Право яристів — це сукупність норм-рішень (Entscheidungsnormen), 

тобто правових положень, відповідно до ѐких суди вирішуять правові 
спори. Останні виникаять, вважав Ерліх, через недосконалість, непов-
ноту «організаційного права», його нездатність вирішити виражені су-
перечливими інтересами конфлікти, врегулявати нові ситуації. Норми-
рішеннѐ впливаять і на «внутрішній порѐдок» суспільства. Вони, на ві-
дміну від «організаційного права», спрѐмованого на «мирне впорѐдку-
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ваннѐ», зоріюнтовані на вирішеннѐ спорів. Й оскільки останню ю завдан-
нѐм яристів, і передусім суддів, а ті «творѐть» його, це право Ерліх на-
звав «правом яристів». — В’ѐчеслав Бігун. «Євген Ерліх: життѐ і право-
знавча спадщина (актуальний наукознавчий нарис)» (2005). 

 
— З — 

 

 Загальне право (англ. common law) — 1) у вузькому розумінні, право, 
викладене в судових рішеннях (прецедентах) на відміну від законода-
вчо прийнятих правових норм; 2) правові норми та законодавчі акти в 
їх відмінності від так званого права справедливості (law of equity); 3) 
термін для позначення англійської (англосаксонської) правової систе-
ми (в США, Ірландії, Австралії, Канаді та інших країнах) в її відмінно-
сті від правових систем, право яких кодифіковано. В основі — судо-
вий прецедент як судове рішення, ухвалене в конкретних справах, 
ключова частина (ключові частини) якого є обов’язковою для правоза-
стосування в аналогічних справах. Вважається, що норма загального 
права менш абстрактна, ніж норма континентального права, оскільки 
остання стосується зазвичай невизначеного кола осіб (має універсаль-
ний характер), тоді як перша покликана вирішити конкретне правове 
питання, хоч і є обов’язковою, але не так для осіб, як для судів. Відтак 
загальне право відрізняється від закону як джерела права суб’єктом 
правотворення, яким є суд. Хоча загальне право твориться судами як 
органами держави, його походження виявляє підставу для розмежу-
вання права і закону, що є істотним у класичній філософії права. 
 

 Закон компетентного суду — термін міжнародного права, що позна-
чає закон суду, який має юрисдикцію, включаючи будь-які положення 
такого закону, що стосуються колізії законів.  
 

 Закон — фундаментальна категорія, що в філософії права ототожню-
ється з правом або відмежовується від нього, що породжує питання 
про пріоритетність одного з них. Закон також розуміється як нормати-
вний акт вищої юридичної сили, що регламентує найважливіші суспі-
льні відносини. Розмежовують термінопоняття «закон» і «законодав-
ство» — останнє ширше, інколи воно охоплює і підзаконні норматив-
но-правові акти. Відповідність вимогам закону позначається як закон-
ність. Рішення суду як акт правосуддя повинно бути законним та об-
ґрунтованим. Суди (судді) зобов’язані неухильно додержуватися ви-
мог про законність і обґрунтованість рішення у справі.  
 Народ свої закони пише. 

 Якщо не знаюш, ѐк діѐти — дій за законом. 

 Закону грошима не зламаюш.  

 Не слід і законів писати, коли їх не сповнѐти. 

 Де закони виповнѐять, там усі праві буваять.  
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 У ворон — воронѐчий закон. 

 Яка країна, такий і закон. 

 Суровий закон, але закон (лат.: Dura lex sed lex). 

 Суворий закон винуватих творить. 

 Закон ю суть, тверда його основа. — Ліна Костенко. «Марусѐ Чурай». 

 На віжках і конѐка розумна. 

 Револяціѐ й закони мінѐю. 

 Без закону ляди — звірі. — Максвелл Андерсон. 

 Закон подібні до павутиннѐ: слабкого вони заплутуять, а сильний їх 
прорве. — Солон 

 Закон створений длѐ одного — експлуатації тих, хто його не розумію. — 
Бертольд Брехт. 

 — Тут, хлопці, закон — тайга. Але ляди й тут живуть. Ось хто гине: 
хто миски лиже, хто на санчастину сподіваютьсѐ, хто до кума ходить 
стукати. — Олександр Солженіцин. «Один день Івана Денисовича». 

 Закон — це розум, вільний від пристрасті. — Аристотель.  

 «Закон — це розум, вільний від пристрасті». Нехай вибачить мене Ари-
стотель, але, за роки, проведені тут, ѐ прийшла до висновку, що при-
страсть — це кляч до вивченнѐ закону.. та й життѐ теж. Саме при-
страсть, мужність і впевненість у собі допоможе нам зробити наступ-
ний крок в цьому світі. Потрібно пам'ѐтати, що перше враженнѐ не 
завжди буваю правильним, завжди потрібно вірити в лядей, і найголов-
ніше — потрібно вірити в себе! — Фільм «Блондинка в законі». 

 

 Законна сила — юридична властивість судового рішення, що конста-
тує його остаточність і обов’язковість для виконання; термін походить 
від значення юридичної сили закону — акта вищої юридичної сили, 
що надає силу закону судовому рішенню (закономірно, оскільки суд у 
континентальній правовій системі покликаний бути «законом, що 
промовляє»). Усталений термін в українському праві (англомовний 
аналог не звертається до поняття закону, а до остаточності рішення — 
a judgment becomes final; ймовірне запозичення з німецького Recht-
?kraft («правова сила»), в якому при адаптації термін «право» замінено 
на «закон»). Судові рішення набувають законної сили залежно від ін-
станційності суду та предмету справи. Як правило, судове рішення 
апеляційного суду набуває законної сили з дня прийняття. Рішення су-
ду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту його прийн-
яття. Рішення суду першої інстанції набирає законної сили після за-
кінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу 
не було подано. У разі подання такої скарги судове рішення набирає 
законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відк-
ритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішен-
ням за наслідками апеляційного провадження. Рішення, яке набрало 
законної сили, повинно бути остаточним і не скасовуватися без нале-
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жного обґрунтування; таке скасування остаточних рішень порушує 
принцип юридичної визначеності. Практикою ЄСПЛ встановлено, 
що скасування рішення після набрання ним законної сили становити-
ме втручання у право власника на мирне володіння цією власністю (у 
справах, у яких борг, встановлений остаточним судовим рішенням, яке 
може бути виконаним, становить «майно» для цілей статті 1 Першого 
протоколу до ЄКПЛ).  
Судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для всіх орга-
нів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і під-
лягають виконанню на всій території України, а у випадках, встанов-
лених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, — і за її межами. Невиконання судового 
рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом 
(ст. 18 ЦК). Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови 
суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконання — 
кримінальний злочин (ст. 382 КК). Зокрема умисне невиконання слу-
жбовою особою судового рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне не-
додержання нею висновку КСУ — карається позбавленням волі на 
строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
 Статтѐ 419. Законна сила постанови суду касаційної інстанції 1. Пос-

танова суду касаційної інстанції набираю законної сили з моменту її 
прийнѐттѐ. 2. З моменту прийнѐттѐ постанови судом касаційної ін-
станції скасовані або визнані нечинними рішеннѐ, постанови та ухвали 
суду першої або апелѐційної інстанції втрачаять законну силу та пода-
льшому виконання не підлѐгаять. 3. Постанова суду касаційної інстан-
ції ю остаточноя і оскарження не підлѐгаю. — Цивільний процесуальний 
кодекс України (2004). 

 … рішеннѐ Конституційного Суду України ю юдиним, цілісним та неподі-
льним ярисдикційним актом. Відповідно, і законна сила судового рішен-
нѐ — юдине та неподільне правове ѐвище, оскільки окремі частини судо-
вого рішеннѐ (вступна, описова, мотивувальна, резолятивна) не мо-
жуть набути законної сили. — Постанова ВС України «Про відмову у 
зверненні до КСУ з конституційним поданнѐм щодо конституційності 
частини першої статті 92 Закону України «Про пенсійне забезпеченнѐ»» 
(24.04.2015 № 6). 

 25. Суд зазначаю, що у справах заѐвниць постанови судів першої інстан-
ції, ѐкими було підтверджено їхню право на збільшеннѐ пенсій, набрали 
законної сили та підлѐгли обов’ѐзковому виконання, а в деѐких справах 
вже було відкрите виконавче провадженнѐ. Ці постанови були скасовані 
в апелѐційному порѐдку, у деѐких справах післѐ спливу значного періоду 
часу, внаслідок чого пенсії заѐвниць були зменшені. … 35. Урѐд визнав, що 
сума, присуджена постановоя суду першої інстанції у справі заѐвниці, 
становила «майно», але стверджував, що воно припинило свою існуван-
нѐ з того моменту, коли постанова була скасована в апелѐційному по-
рѐдку. 36. Суд повторяю, що борг, встановлений остаточним судовим 
рішеннѐм, ѐке може бути виконаним, становить «майно» длѐ цілей 
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статті 1 Першого протоколу до Конвенції (див., серед інших джерел, 
рішеннѐ у справі «Грецькі нафтопереробні заводи «Стрен» та Стратіс 
Андреадіс проти Греції» (Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. 
Greece), від 09 груднѐ 1994 року, пункт 59, Серіѐ А № 301-В). Скасуваннѐ 
такого рішеннѐ післѐ набраннѐ ним законної сили становитиме втру-
чаннѐ у право власника на мирне володіннѐ ціюя власністя (див. згадані 
рішеннѐ у справах «Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania), 
пункт 74, та «Рѐбих проти Росії» (Ryabykh v. Russia), пункт 61). 37. Суд 
зазначаю, що в результаті відновленнѐ проваджень щомісѐчна пенсіѐ за-
ѐвниці була встановлена у меншому розмірі. З оглѐду на свої висновки, 
пов’ѐзані зі скаргоя за пунктом 1 статті 6 Конвенції, Суд вважаю, що 
скасуваннѐ остаточної постанови у спосіб, ѐкий був несумісним із прин-
ципом яридичної визначеності, позбавило заѐвниця впевненості в 
обов’ѐзковому судовому рішенні та поклало на неї надмірний тѐгар (див. 
згадане рішеннѐ у справі «Пономарьов проти України» (Ponomaryov v. 
Ukraine), пункти 46, 47). 38. Отже, було порушеннѐ статті 1 Першого 
протоколу до Конвенції. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Осовська та інші 
проти України» (Заѐва № 2075/13 та 4 інші заѐви) (28.06.2018). 

 31. Мета статті 4 Протоколу № 7 полѐгаю у забороні повтореннѐ про-
ваджень, рішеннѐ за результатами ѐких «набрали законної сили». У ро-
зумінні цього положеннѐ рішеннѐ «набираю законної сили», ѐкщо воно 
набрало сили res judicata. Так відбуваютьсѐ, коли рішеннѐ набираю закон-
ної сили, тобто коли відсутні жодні додаткові звичайні засоби яридич-
ного захисту, або коли сторони такі засоби вичерпали чи допустили 
сплив строків використаннѐ цих засобів, так і не скориставшись ними 
(див. згадане рішеннѐ у справі «Сергій Золотухін проти Росії» Sergey 
Zolotukhin v. Russia, пп. 107та 108, з подальшими посиланнѐми). Важливо 
вказати нате, що статтѐ 4 Протоколу № 7 не виклячаю відновленнѐ 
провадженнѐ, про що прѐмо зазначено у другому пункті статті 4 Про-
токолу № 7. 32: У цій справі перше провадженнѐ завершилось 28 січнѐ 
2002 року, коли районний суд визнав заѐвника винним у вчиненні дрібного 
хуліганства. Зазначене рішеннѐ не підлѐгало оскарження та набрало 
законної сили. Друге провадженнѐ було розпочато 29 січнѐ 2002 року та 
завершено 27 січнѐ 2005 року, іншими словами, вже післѐ набраннѐ рі-
шеннѐм за результатами першого провадженнѐ законної сили. Варто 
зазначити, що районний суд не дійшов висновку про те, що друге прова-
дженнѐ суперечило принципу ne bis in idem, відхиливши доводи заѐвника 
на тій підставі, що перша справа стосуваласѐ іншого виду відповідаль-
ності. Такий висновок відповідав діячим процесуальним нормам націо-
нального законодавства, ѐкі не передбачали підстав длѐ закриттѐ кри-
мінальної справи у випадку, ѐкщо мало місце попередню притѐгненнѐ до 
відповідальності за, по суті, аналогічне адміністративне правопору-
шеннѐ (див. пункт 19). Проте, відповідно до положень Конвенції, обидва 
провадженнѐ були кримінальними з оглѐду на наведені вище підстави і з 
цього випливаю, що національні органи влади продублявали кримінальні 
провадженнѐ, ѐкі стосувалисѐ одних і тих самих фактів, у порушеннѐ 
принципу ne bis in idem. 33. Отже, Суд постановлѐю, що було порушеннѐ 
статті 4 Протоколу № 7. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Ігор Тарасов проти 
України» (Заѐва № 44396/05, 16.06.2016) (п. 25-33). 

 Статтѐ 382. Невиконаннѐ судового рішеннѐ 1. Умисне невиконаннѐ ви-
року, рішеннѐ, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або 
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перешкоджаннѐ їх виконання — караютьсѐ штрафом від п'ѐтисот до 
одніюї тисѐчі неоподатковуваних мінімумів доходів громадѐн або позба-
вленнѐм волі на строк до трьох років… 4. Умисне невиконаннѐ службо-
воя особоя рішеннѐ Європейського суду з прав лядини, рішеннѐ Кон-
ституційного Суду України та умисне недодержаннѐ нея висновку Кон-
ституційного Суду України — караютьсѐ позбавленнѐм волі на строк від 
трьох до восьми років з позбавленнѐм права обіймати певні посади чи 
займатисѐ певноя діѐльністя на строк до трьох років. 

  

 Законність — фундаментальна правова категорія, принцип, що поз-
начає правовий режим, за якого діяльність державних органів, юриди-
чних і фізичних осіб здійснюється відповідно до вимог закону. В прак-
тиці ЄСПЛ «законним» є те, що вчинене з дотриманням встановленого 
законом порядку, в відповідності до національного законодавства з 
дотриманням його матеріальних і процесуальних норм. Як «позитив-
ний принцип» («принцип заради чогось»), законність покликана об-
межити сваволю, визначаючи певні межі свободи діяння. Законність 
— основа держави (Legalitas regnorum fundamentum). Як «негативний 
принцип» («принцип від чогось») може обмежувати свободу як основу 
права («принцип революційної законності»). Визначається і як зміст 
принципу верховенства закону. Корелюється або перебуває у змісто-
вому «напруженні» з принципом верховенства права як відповідності 
вимогам права (не закону, принцип верховенства якого становить 
зміст законності) за певних позицій, становлячи мінімальний його ста-
ндарт. Режим упорядкованості суспільних відносин за умов законності 
становить правопорядок. Елемент принципу «доцільність і законність» 
як одного із фундаментальних принципів дії права у демократичному 
суспільстві. Доцільність як відповідність поставленій меті повинна уз-
годжуватися із законністю, хоча може протиставлятися їй. Викликане 
«напруження» знімається шляхом врахування (доцільності в законнос-
ті), збалансування чи надання переваги одному з них, залежно від до-
мінуючих цінностей, які виявляють сутність процесу прийняття відпо-
відного рішення. Домінування доцільності може призвести до безза-
конності. В теорії правової процедури одна з ознак відповідної проце-
дури. Розмежовують проблеми законності нормативної моделі проце-
дури та фактичної процедури, якими ця модель реалізується: закон-
ність останніх визначається ступенем їх відповідності нормативній 
моделі, передбаченій нормативно-правовими актами, тоді як закон-
ність нормативної моделі залежить від низки чинників, як-от від її від-
повідності змісту вищих у законодавчій ієрархії нормативно-правових 
актів. Можливе оціночне визнання антиправового характеру законнос-
ті (наприклад, «явно злочинний наказ»). Законність корелюється з по-
няттями легальність, легітимація та легітимність (від лат. legitimus — 
законний, правомірний). Легальність, синонім законності, означає від-
повідність законам. Легітимація — процедура громадського визнання, 
виправдання чи пояснення певного суб’єкта чи факту, дії; може поля-
гати в обґрунтуванні певного рішення відповідно до традицій, звичаїв, 
у посиланні на законність, розумність, авторитет тощо. Легітимація — 
зовнішньо формальна категорія, тоді як законність — внутрішньо змі-
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стовна, оскільки апелює до певних меж, визначених «логікою зако-
нів», а не інших чинників. Легітимність визначається як обов’язкова 
ознака певної (передовсім, — законодавчої) влади держави, що озна-
чає визнання її як всередині країни, так і на міжнародній арені (за Ве-
бером вирізняють три «ідеальні типи» легітимності: традиційну, хари-
зматичну й раціональну). Судова влада може бути легальною (діяти 
відповідно до закону), але не мати легітимності. У судовій діяльності 
законність — принцип, що означає вимогу дотримання закону як пи-
саного права — передусім. Законність перевіряється у судовому чи 
іншому порядку.  
Законність також є одним із принципів прийняття судового рішення 
поряд із принципом обґрунтованості. Законним є судове рішення, 
ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриман-
ням норм процесуального права. (Раніше український законодавець у 
цивільному судочинстві визначав: «Законним є рішення, яким суд, ви-
конавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із 
законом»). 
 Статтѐ 156. Правосуддѐ в СРСР здійсняютьсѐ на засадах рівності гро-

мадѐн перед Законом і судом (Конституціѐ СРСР (1977)). 
 Зіткнувшись протѐгом останнього року зі слідчими КГБ, суддѐми та про-

курорами, ѐ зробив длѐ себе несподіване відкриттѐ: підсудні та свідки, 
незважаячи на фахову необізнаність, часто-густо глибше розуміять 
суть законності, ніж фахівці-яристи. Може, справа у віковій різниці? Пі-
дсудними і свідками на цьогорічних закритих судах була переважно мо-
лодь, що сформуваласѐ духовно післѐ розкриттѐ культу особи, а судѐть 
ляди трохи старші, ѐкі, очевидно, не можуть подолати в собі інерції 
сталінського стиля. — Вѐчеслав Чорновіл. «Останню слово В. М. Чорно-
вола на суді», 8.7.1966. 

 Законність (вищість закону/supremacy of the law). На важливості принци-
пу законності наголошував Дайсі. Цей принцип, по-перше, означаю, що 
приписів права (law) слід неухильно дотримуватись. Цѐ вимога поширя-
ютьсѐ не лише на фізичних осіб, а й на владні структури, суб’юктів публі-
чного та приватного характеру. Позаѐк необхідна умова законності ви-
суваютьсѐ до діѐльності посадових осіб, то вона також вимагаю, щоб по-
садові особи мали уповноваженнѐ на свої дії та діѐли в межах наданих їм 
повноважень. Законність також передбачаю, що жодна особа не може 
зазнати покараннѐ, ѐкщо вона не порушила раніше ухвалених приписів 
права, що вже набули чинності, та що за порушеннѐ закону (the law) маю 
наставати відповідальність. Здійсненнѐ приписів права маю бути, в рам-
ках можливого, забезпечене практично. — «Верховенство права». Допо-
відь, схвалена Венеційськоя Комісіюя на 86-му пленарному засіданні (25-
26.03.2011) (п. 42 Доповіді). 

 Не вдаячись до детального (всеохопляячого) аналізу змісту вказаного 
пункту резолятивної частини Рішеннѐ, ѐк мінімум, декілька моментів 
потребуять окремого висвітленнѐ. Так, даячи доволі розширене тлу-
маченнѐ «принципу законності», ѐким маять керуватисѐ, «зокрема суди 
під час вирішеннѐ справ про соціальний захист громадѐн», Суду не вдало-
сѐ зберегти ту межу, ѐка об’юктивно повинна існувати між офіційним 
тлумаченнѐм та нормотвореннѐм ѐк таким. Такого висновку можна 
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дійти з оглѐду на існуваннѐ конкретних положень статті 9 («Закон-
ність») Кодексу адміністративного судочинства України та аналогічних 
норм Цивільного процесуального кодексу України, а також опосередкова-
но Господарського процесуального кодексу України. При цьому окремо 
слід зазначити, що положеннѐ частини першої статті 129 Конституції 
України не дістало свого належного місцѐ в системі умовних координат 
вказаного тлумаченнѐ. Як наслідок, Суд цим тлумаченнѐм зробив спробу 
прирівнѐти Кабінет Міністрів України до статусу законодавчого органу, 
фактично зобов’ѐзавши суди загальної ярисдикції при розглѐді соціаль-
них справ безпосередньо застосовувати положеннѐ підзаконних актів 
Урѐду України, незважаячи на закони ѐк такі. — Окрема думка судді КСУ 
Стецяка П.Б. стосовно Рішеннѐ КСУ у справі № 1-11/2012 (25.01.2012) в 
системному зв'ѐзку з окремими положеннѐми Конституції України 
(Окрема думка від 31.01.2012). 

 Суд нагадую, що з метоя дотриманнѐ пункту 1 статті 5, триманнѐ від 
вартоя, ѐке розглѐдаютьсѐ, в першу чергу маю бути «законним», у тому 
числі з дотриманнѐм встановленого законом порѐдку; у зв’ѐзку з цим 
Конвенціѐ, по суті, відсилаю до національного законодавства та встано-
вляю обов’ѐзок забезпечувати дотриманнѐ його матеріальних і процесу-
альних норм. Проте, вона також вимагаю, щоб будь-ѐке позбавленнѐ 
свободи відповідало меті статті 5, а саме захисту осіб від свавіллѐ. Крім 
того, триманнѐ особи під вартоя ю таким серйозним заходом, що воно 
може бути виправдане лише тоді, коли були розглѐнуті інші, менш суво-
рі заходи, і вони були визнані недостатніми длѐ гарантуваннѐ інтересів 
особи або суспільства, ѐкі можуть вимагати триманнѐ відповідної особи 
під вартоя. Це означаю, що відповідності позбавленнѐ свободи вимогам 
національного законодавства недостатньо; воно також маю бути необ-
хідним за конкретних обставин (див. рішеннѐ у справі «Гаджімейліч та 
інші проти Боснії і Герцеговини» (<…>), заѐва № 3427/13 та 2 інші заѐви, 
пункт 52, від 03 листопада 2015 року, з подальшими посиланнѐми) — Рі-
шеннѐ ЄСПЛ у справі «Войкін та інші проти України» (Заѐва № 47889/08, 
27.03.2018) (п. 136.).  

 
 Законодавство — зовнішня форма права; фундаментальна правова 

категорія, яка окреслює поняття, позначувані відповідним терміном: 
(1) у вузькому значенні — система (лише) законів України (які прий-
маються, як правило, органами законодавчої влади); (2) у широкому 
значенні — система законів та інших нормативних актів, що прийма-
ються ВР України та вищими органами виконавчої влади, інколи й 
міжнародних договорів, ратифікованих законом чи постановою ВР 
України (тлумачення КСУ терміна «законодавство», вжитого у ч. 3 ст. 
21 КЗпП, у рішенні від 9.07.1998). У межах теорії права законодавство 
розглядається у взаємодії з правом за принципом єдності форми і зміс-
ту. Вважається, що саме філософія права трансформує вивчення зако-
нодавства у вивчення правознавства, законознавця — в правознавця.  
 Закони марно намагаятьсѐ донести доброчесність масам, але це прос-

то розмова. Ляди, ѐкі приймаять закони, насправді занадто упередже-
ні до зла і ніколи не вдаятьсѐ до тонких розмов — вони роблѐть це за-
ради виглѐду, ось і все. — Маркіз де Сад. 
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 Якщо хочете добрих законів, спаліть ті, що ю, і створіть нові. — Вольтер. 

 Ніщо, з іншого боку, не може бути складнішим длѐ пізнаннѐ непосвѐче-
них, аніж законодавство, засноване на прецедентах. — Алексіс де Ток-
віль. «Демократіѐ в Америці», том 1 (1835). 

 Америка не породила жодного геніѐ законодавства. Це рідкість в світо-
вій історії. — Генрі Торо. «Громадѐнська непокора та інші нариси» (1849). 

 Мою життѐ надто коротке, аби зосереджуватисѐ на законодавстві 
тоді, коли ѐк могла б зайнѐтисѐ мистецтвом. Тому ѐ не реформатор 
авторських прав, ѐ аболіціоніст авторських прав. — Ніна Пейлі. 

 Спроба здійснити неможливе породжую загальний розпад. Коли законо-
давство не справлѐютьсѐ, ті, хто розглѐдаю його ѐк суверенний засіб, 
просто ратоборствуять за ще більше законодавства. Здорове і мудре 
державне керівництво, ѐке визнаю та намагаютьсѐ дотримуватисѐ об-
межень, безсумнівно, опинитьсѐ зміщеним тим типом державного чи-
новника, ѐкий багато обіцѐю, багато говорить, багато законодавчо ре-
гуляю, багато витрачаю, але мало досѐгаю. Цілеспрѐмовану, розумну ча-
стину ціюї країни, ймовірно, витіснѐть популѐрні примхи. — Калвін Ку-
лідж. «Ціна свободи» (1924). 

 Термін «законодавство», що вживаютьсѐ у частині третій статті 21 
Кодексу законів про праця України щодо визначеннѐ сфери застосуваннѐ 
контракту ѐк особливої форми трудового договору, треба розуміти 
так, що ним охопляятьсѐ закони України, чинні міжнародні договори 
України, згода на обов'ѐзковість ѐких надана Верховноя Радоя України, а 
також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, 
декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийнѐті в межах їх 
повноважень та відповідно до Конституції України і законів України. — 
Рішеннѐ КСУ у справі про тлумаченнѐ терміну «законодавство» (1998). 

 

 Засуджений — особа, визнана судом винуватою, і якій призна-
чено покарання за рішенням суду, що набрало законної сили; у 
кримінальному провадженні — обвинувачений, обвинувальний 
вирок суду щодо якого набрав законної сили. 
 «Засуджений» означаю особу, засуджену судом (суддея) держави вине-

сеннѐ вироку, за вчиненнѐ злочину до покараннѐ у виді позбавленнѐ волі. 
— Договір між Україноя та Федеративноя Республікоя Бразиліѐ про пе-
редачу засуджених осіб Україна (2009).  

 Каторжник, ѐк би глибоко він не був зіпсований і несправедливий, ля-
бить найбільше справедливість, і ѐкщо її немаю в лядѐх, поставлених 
вищим за неї, то він з року в рік впадаю в озлобленнѐ, в крайня зневіру. — 
Антон Чехов. 

 Я надзвичайно пишаясѐ тим, що була нащадком засудженого. Це боже-
вільно, чи не так, але ѐ справді пишаясѐ. — Енн Рейд. 

 Засуджені до ЗЗПД — засуджені до покараннѐ у виді позбавленнѐ права 
обіймати певні посади або займатисѐ певноя діѐльністя. — «Порѐдок 
здійсненнѐ наглѐду та проведеннѐ соціально-виховної роботи із засудже-
ними до покарань, не пов'ѐзаних з позбавленнѐм волі» (2019). 
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 Засудженим, ѐкі тримаятьсѐ у виправних колоніѐх мінімального рівнѐ 
безпеки з полегшеними умовами триманнѐ, дільницѐх соціальної реабі-
літації виправних колоній мінімального рівнѐ безпеки із загальними умо-
вами триманнѐ і дільницѐх соціальної реабілітації виправних колоній се-
реднього рівнѐ безпеки та виховних колоніѐх, дозволѐятьсѐ короткочас-
ні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше семи 
діб, не вклячаячи часу, необхідного длѐ проїзду в обидва кінці (не більше 
трьох діб), у зв’ѐзку з такими винѐтковими особистими обставинами: 
смерть або тѐжка хвороба близького родича, що загрожую життя хво-
рого; стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудже-
ному або його сім'ї; одержаннѐ медичної допомоги, ѐкщо така допомога 
не може бути надана установоя виконаннѐ покарань, за наѐвності від-
повідного висновку лікарѐ. — Інструкціѐ про порѐдок наданнѐ засудженим 
короткочасних виїздів за межі установ виконаннѐ покарань (2011). 

 

 Заходи загального характеру (ЄСПЛ) щодо виконання рішень Єв-
ропейського суду з прав людини (ЄСПЛ) — заходи, спрямовані на 
усунення зазначеної в рішенні ЄСПЛ системної проблеми та її першо-
причини, зокрема: а) внесення змін до чинного законодавства та прак-
тики його застосування; б) внесення змін до адміністративної практи-
ки; в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів; г) забезпе-
чення професійної підготовки з питань вивчення ЄКПЛ та практики 
ЄСПЛ прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, 
працівників імміграційних служб, інших категорій працівників, про-
фесійна діяльність яких пов'язана із правозастосуванням, а також з 
триманням людей в умовах позбавлення свободи; д) інші заходи, які 
визначаються — за умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради Єв-
ропи — державою-відповідачем відповідно до рішення з метою забез-
печення усунення недоліків системного характеру, припинення спри-
чинених цими недоліками порушень ЄКПЛ та забезпечення максима-
льного відшкодування наслідків цих порушень. В Україні регламен-
туються Законом України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» (2006). 
 Однак у винѐткових випадках, з метоя допомогти державі-відповідачу 

виконати її зобов’ѐзаннѐ за статтея 46 Конвенції, Суд намагатиметь-
сѐ вказати тип заходу, до ѐкого можна вдатисѐ з метоя припиненнѐ 
встановленого порушеннѐ. За таких обставин Суд може запропонувати 
різні варіанти вирішеннѐ проблеми та залишити вибір заходу та його 
застосуваннѐ на розсуд держави-відповідача (див., наприклад, рішеннѐ у 
справі «Броньовський проти Польщі» *ВП+ (Broniowski v. Poland *GC+), заѐ-
ва № 31443/96, п. 194, ECHR 2004-V). У певних справах природа встанов-
леного порушеннѐ може бути такоя, що не залишаю справжнього вибо-
ру щодо заходів, необхідних длѐ його виправленнѐ, і Суд може вирішити 
вказати конкретний захід (див., наприклад, вказане вище рішеннѐ у 
справі «Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia), пп. 202 та 203; рі-
шеннѐ від 22 груднѐ 2008 року у справі «Алексанѐн проти Росії» 
(Aleksanyan v. Russia), заѐва № 46468/06, п. 240, та рішеннѐ від 22 квітнѐ 
2010 року у справі «Фатуллаюв проти Азербайджану» (Fatullayev v. 
Azerbaijan), заѐва № 40984/07, пп. 176 та 177). — Рішеннѐ у справі «Олек-
сандр Волков проти України» (Заѐва № 21722/11, 09.01.2013) (п. 195).  
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 200. Суд вважаю, що природа встановлених порушень передбачаю, що 
длѐ належного виконаннѐ цього рішеннѐ від держави-відповідача вима-
гатиметьсѐ вжити низку заходів загального характеру, спрѐмованих на 
реформуваннѐ системи судової дисципліни. Ці заходи повинні вклячати 
законодавчі реформи вклячно з реформуваннѐм інституційної побудови 
ціюї системи. Крім того, ці заходи повинні вклячати виробленнѐ належ-
них форм і принципів послідовного застосуваннѐ національного законо-
давства у цій сфері. 201. Стосовно тверджень Урѐду, що ним уже було 
запроваджено певні гарантії у цій сфері, Суд зауважую, що законодавчі 
зміни від 7 липнѐ 2010 року не мали негайної дії, а зміна складу ВРЮ по-
винна була поступово відбутисѐ у майбутньому. Так чи інакше, Суд за-
уважив, що ці зміни фактично не вирішуять специфічне питаннѐ фор-
муваннѐ складу ВРЮ *…+. Щодо інших законодавчих змін, наголошених 
Урѐдом, Суд не вважаю, що вони значноя міроя стосуятьсѐ всього рѐду 
проблем, визначених Судом у контексті ціюї справи. Існую багато пи-
тань, що були розглѐнуті у мотивувальній частині цього рішеннѐ, ѐкі 
вказуять на недоліки національного законодавства та практики у цій 
сфері. Загалом законодавчі заходи, зазначені Урѐдом, не вирішуять про-
блем системних порушень у правовій системі, визначених ціюя справоя. 
202. Тому Суд вважаю необхідним наголосити, що Україна повинна не-
гайно запровадити у своїй правовій системі загальні реформи, на ѐкі бу-
ло вказано вище. При цьому органи влади України повинні належним чи-
ном враховувати це рішеннѐ, відповідну практику Суду і відповідні реко-
мендації, резоляції та рішеннѐ Комітету міністрів. — Рішеннѐ у справі 
«Олександр Волков проти України» (Заѐва № 21722/11, 09.01.2013) (пп. 
200-202). 

 Тим не менш, Суд зазначаю, що оскільки цѐ справа стосуютьсѐ питаннѐ 
того, що покараннѐ у виді довічного позбавленнѐ волі ю таким, ѐке не-
можливо скоротити, вона свідчить про наѐвність системної проблеми, 
длѐ вирішеннѐ ѐкої вимагаютьсѐ вжиттѐ заходів загального характеру. 
Характер встановленого за статтея 3 Конвенції порушеннѐ свідчить, 
що длѐ належного виконаннѐ цього рішеннѐ від держави-відповідача ви-
магатиметьсѐ впровадженнѐ реформи системи переглѐду покарань у 
виді довічного позбавленнѐ волі. Механізм такого переглѐду повинен га-
рантувати перевірку у кожному конкретному випадку, чи обґрунтовано 
триваяче триманнѐ під вартоя законними пенологічними підставами, 
та маю надавати засудженим до довічного позбавленнѐ волі можли-
вість передбачити з певним ступенем точності, що їм треба зробити, 
аби було розглѐнуто питаннѐ щодо їх звільненнѐ, та за ѐких умов це 
можливо, відповідно до стандартів, розроблених практикоя Суду. — 
Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Петухов проти України (№ 2)» (Заѐва № 
41216/13), 12.03.2019 (п. 194).  

 
 Заявник (ЄСПЛ) — особа (фізичні, юридичні особи) або будь-які 

групи приватних осіб, які можуть звернутися зі скаргою (заявою) до 
ЄСПЛ проти держави-члена Ради Європи щодо порушення прав, які 
такі держави взяли на себе зобов’язання дотримуватися згідно з 
ЄКПЛ. Заявником може також виступати держава (ст. 33 ЄКПЛ) у мі-
ждержавній справі. Наявність міждержавної заяви, поданої державою, 
не позбавляє особу можливості подавати власну заяву або формулю-



— Бігун В. С. Основи правосуддя (Термінологія. Філософія. Практика) — 

 

— 69 — 
 

вати власні вимоги. Право на звернення (стати індивідуальним заяв-
ником) гарантується статтею 34 ЄКПЛ. Щоби стати заявником, слід 
виконати дві умови: належати до певної категорії заявників, зазначе-
них у ст. 34 ЄКПЛ (фізична особа, юридична особа, будь-яка група 
приватних осіб), і мати підстави вважати себе потерпілим від ствер-
джуваного порушення ЄКПЛ. Особа або група осіб може втратити 
статус потерпілого (наприклад, рішення або певна дія на користь заяв-
ника є достатнім, якщо національні органи влади визнали та виправи-
ли порушення ЄКПЛ). Особа, яка померла до подання заяви, не може 
вважатися (стати) заявником, проте заяву може подати інша особа, яка 
має законні інтереси у справі, як-от родич померлого, посилаючись на 
шкоду, пов’язану зі смертю або зі зникненням особи. Заяву, подану за-
явником, який помер після її подання, можуть підтримати спадкоємці 
або близькі родичі, якщо мають таке бажання, за умови, що вони осо-
бисто у цьому зацікавлені. Однією з підстав неприйнятності, 
пов’язаних із юрисдикцією ЄСПЛ, є несумісність ratione personae. 
Так, Суд не розглядає жодної індивідуальної заяви, поданої згідно зі 
статтею 34, якщо заява несумісна з положеннями ЄКПЛ або протоко-
лів до неї. Зокрема, заяви визнаються неприйнятними, якщо, напри-
клад, заявник не має відповідного статусу згідно зі статтею 34 ЄКПЛ; 
якщо заявник нездатний довести, що є потерпілим від стверджуваного 
порушення; якщо скарга подана проти особи (повинна бути — держа-
ви); якщо заява подана проти держави, яка не ратифікувала ЄКПЛ; або 
проти міжнародної організації, що не приєдналася до ЄКПЛ; якщо за-
ява стосується одного з Протоколів до ЄКПЛ, який держава-
відповідач не ратифікувала. Суд не розглядає жодної індивідуальної 
заяви, якщо вона є анонімною. Заява вважається анонімною, якщо ма-
теріали справи не містять жодного елементу, який дозволив би іден-
тифікувати заявника Тому, заявник повинен себе належним чином 
ідентифікувати. ЄСПЛ може задовольнити клопотання заявника на 
анонімність і тоді заявник публічно буде позначатися ініціалами або 
однією літерою. Право звернення до ЄСПЛ є абсолютним: не допуска-
ється перешкод у його реалізації, перешкод у свободі спілкування з 
органами ЄСПЛ. 
 Статтѐ 34 — Індивідуальні заѐви. Суд може приймати заѐви від будь-

ѐкої особи, неурѐдової організації або групи осіб, що вважаять себе по-
терпілими від допущеного одніюя з Високих Договірних Сторін порушен-
нѐ прав, викладених у Конвенції або Протоколах до неї (…).— ЄКПЛ. 

 1. Справу розпочато за заѐвоя (№ 59461/08), ѐку 21 листопада 2008 року 
подали до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про за-
хист прав лядини і основоположних свобод двою громадѐн України — 
Петро Миколайович Матушевський і Маріѐ Петрівна Матушевська (да-
лі - заѐвники)… 3. Заѐвники скаржилисѐ, зокрема, на те, що національні 
органи не несуть відповідальності за смерть їхнього сина внаслідок 
стверджуваного жорстокого поводженнѐ під час триманнѐ під вартоя 
та на непроведеннѐ ними ефективного розслідуваннѐ обставин його 
смерті. — Рішеннѐ у справі «Матушевський і Матушевська проти Укра-
їни» (Заѐва № 59461/08, 23.06.2011) (п. 1 та п. 3). 
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 Злочин — 1) вчинення зла; вчинок, що заподіює людям зло; 2) за 
українським законодавством злочином є передбачене Кримінальним 
кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездія-
льність), вчинене суб'єктом злочину. Вирізняють також замах на зло-
чин — вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльно-
сті), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого 
відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу, якщо 
при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали 
від її волі. 
 Злочином визнаютьсѐ передбачене кримінальним законом суспільно небе-

зпечне діѐннѐ (діѐ або бездіѐльність), що посѐгаю на суспільний лад Украї-
ни, його політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, 
трудові, майнові та інші права і свободи громадѐн, а так само інше пе-
редбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діѐннѐ, ѐке посѐ-
гаю на правопорѐдок. — КК України (1960). 

 Притча «Злодій, ѐкий став учнем». Одного вечора Шічірі Коджун сидів 
перед алтарем, читаячи сутри. Раптом до хати увійшов злодій з оголе-
ним мечем. «Гроші або життѐ!» — закричав злодій. «Не відволікай мене, 
— відповів Шічірі. — Візьми гроші сам: вони у тому ѐщику». Через хвилину 
він додав: «Ей, все не бери! Залиш трохи, завтра мені потрібно розпла-
титисѐ зі збирачем податків». Непроханий гість, взѐвши велику частину 
грошей, вже зібравсѐ ретируватисѐ, ѐк раптом Майстер Шічірі знову за-
говорив: «Тепер скажи «спасибі» за подарунок». Злодій подѐкував йому і 
зник. Кілька днів відтак бідолагу впіймали на місці злочину, і в суді він зіз-
навсѐ, що пограбував багатьох, в тому числі Шічірі. Майстра покликали, 
і він заѐвив судді: «Цей чоловік не злодій. У всѐкому разі, мене він не гра-
бував. Я дав йому гроші в дарунок, і він сказав "дѐкуя"». Звільнившись із 
в'ѐзниці, колишній злочинець прийшов до Шічірі з поклоном і став його 
учнем. — Цит. за: Олена Люонтюва / Елена Леонтьева. «Буддийскаѐ муд-
рость. Притчи и цитаты великих мастеров всех традиций» (2018). 

 
 Зразкова справа — типова справа, прийнята для провадження судом 

для постановлення зразкового судового рішення. Аналог пілотного 
рішення (ЄСПЛ). Рішення у зразковій справі має преюдицію (прею-
диційне значення). 
 Зразкова адміністративна справа — типова адміністративна справа, 

прийнѐта до провадженнѐ Верховним Судом ѐк судом першої інстанції 
длѐ постановленнѐ зразкового рішеннѐ. — Кодекс адміністративного 
судочинства України (2005). 

 Доцільність розглѐду ціюї справи Верховним Судом ѐк зразкової обґрун-
товано тим, що у провадженні Дніпропетровського окружного адміні-
стративного суду перебуваю 53 типові справи, спір у ѐких виник з анало-
гічних підстав, у відносинах, що регуляятьсѐ одними нормами права та 
у ѐких позивачами заѐвлені аналогічні вимоги. — Ухвала Верховного Суду 
«Про визнаннѐ протиправними дій та зобов'ѐзаннѐ вчинити певні дії» 
(Справа від 18.11.2019 № 160/8324/19). 
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 Правові наслідки судового рішеннѐ, ухваленого у зразковій справі, перед-
бачені частиноя третьоя статті 291 Кодексу адміністративного су-
дочинства України, ѐкоя встановлено, що при ухваленні рішеннѐ у ти-
повій справі, ѐка відповідаю ознакам, викладеним у рішенні Верховного 
Суду за результатами розглѐду зразкової справи, суд маю враховувати 
правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами 
розглѐду зразкової справи. Згідно з частиноя одинадцѐтоя статті 290 
Кодексу адміністративного судочинства України рішеннѐ Верховного 
Суду у зразковій справі підлѐгаю переглѐду Великоя Палатоя Верховного 
Суду за правилами переглѐду рішень в апелѐційному порѐдку, визначено-
му цим Кодексом. — Ухвала Верховного Суду «Про відкриттѐ прова-
дженнѐ у зразковій адміністративній справі» (Справа від 22.11.2019 № 
520/1972/19). 

 
— І — 

 

 Ідеологічний смисл правосуддя — один із смислів правосуддя, що 
конкретизує ідею правосуддя, який полягає в судовому здійсненні ідеї 
права на певних ідеологічних засадах. Якщо ідеологічні засади супе-
речать іншим ключовим ідеям правосуддя (наприклад, ідеї справедли-
вості), тоді між ними виникає напруження, колізії, антиномії і такий 
ідеологічний смисл може ставати номінальним, втрачаючи зв'язок із 
правосуддям в принципі. Проблема ідеології в правосудді полягає в 
тому, що ідеологія як сукупність певних ідей має передусім політич-
ний вимір, а відтак містить аспект доцільності як провідний (доміную-
чий), і для такої ідеології правосуддя розглядається (може розглядати-
ся) як один із ідеологічних інструментів. Інша проблема з ідеологією в 
тому, що ідеологія може охоплювати й правові уявлення, але не тільки 
(зокрема й політичні, етичні, філософські), відтак питання в тому, які з 
них домінуватимуть. Проблематика ідеологічного смислу правосуддя 
яскраво проявилася в радянську епоху України — часи здійснення 
«радянського правосуддя», коли мета і завдання такого правосуддя ви-
значалися передусім пануючою Комуністичною партією з відповід-
ною ідеологією. Як наслідок, поставало питання про те, чи могли роз-
раховувати на здійснення правосуддя особи, які поставали перед су-
дом за те, що не погоджувалися з такою ідеологією чи вступали в су-
перечність із радянською ідеологією. Судові процеси над такими осо-
бами перетворювалися на упереджені політичні судові процеси над 
інакомислячими. Ознаки подібних ідеологічних підтекстів можна від-
найти й у середньовічних інквізиційних судових процесах. Тому мис-
лителі віддавна замислювалися над концепціями правосуддя чи то су-
дочинства, вільними від ідеологічних мотивів. Наприклад, Вольтер у 
своїй дискусії з Лейбніцем, пропонуючи не метафізичне, а соціально-
політичне обґрунтування права, протиставляв становій нерівності 
принцип формальної рівності всіх людей перед законом. У зв'язку з 
цим Вольтер, серед інших, висував принцип раціонального судочинс-
тва, що охоплював й ідеологічний нейтралітет суду (принцип релігій-
ної віротерпимості). Загалом історико-правові дослідження правосуд-
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дя виявляють істотність впливу політичних та ідеологічних чинників 
на здійснення правосуддя (створення надзвичайних судів як знаряддя 
політичного переслідування; ідеологічний критерій в доборі суддів 
(політична благонадійність кандидатів на посаду судді в підневільних 
територіях метрополій). На сучасному етапі правові системи в частині 
судочинства ставлять вимогу до суддів у політичній нейтральності, 
очевидно вбачаючи, в цьому вплив аспекту політичної ідеології. «Кри-
терій політичної нейтральності» — одна з вимог участі (членства) ін-
ституцій, які беруть участь у формуванні суддівського корпусу (як-от 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Громадська рада доб-
рочесності). В Україні конституційно обмежено вплив ідеології, зок-
рема встановлюється, що «жодна ідеологія не може визнаватися дер-
жавою як обов'язкова», водночас встановлено можливість «ідеологіч-
ної багатоманітності» в суспільному житті. Між тим, право як ідея (в 
гегелівському розумінні) намагається стати самостійною ідеологією 
чи то навіть релігією, у яких юристи мають відповідну місію, що, не 
виключено, теж може розглядатися як певна ідеологія.  
 Міжнародний судовий процес у Нярнберзі, ѐкий розпочав своя роботу 20 

листопада 1945 року, визнав гітлерівську Німеччину винноя у розв'ѐзанні 
Другої світової війни, засудив її авантяристську, віроломну політику і 
расистську, лядиноненависницьку ідеологія. — Заѐва Верховної Ради 
України «До 65-ї річниці Нярнберзького трибуналу над фашистськими 
злочинцѐми» (19.04.2011). 

 Мета і завданнѐ радѐнського правосуддѐ в період будівництва комунізму 
чітко визначені Програмоя КПРС, Конституціюя СРСР і Конституціѐми 
соязних і автономних республік, Основами законодавства про судо-
устрій Соязу РСР, соязних і автономних республік, прийнѐтих Вер-
ховноя Радоя СРСР 25 груднѐ 1958 року. — Зайчук В. Г. 50 років радѐнсь-
кого правосуддѐ. К., 1967. 

 Визначальними складовими комуністичної ідеології були ідеї «диктатури 
пролетаріату», «револяційного терору», ліквідації «експлуататорсь-
ких» класів і так званих «ворогів народу». Безліч документів комуністич-
ної партії (насамперед ВКП (б), РКП (б), КП (б) У) містѐть прѐмі вказівки 
щодо організації масового терору і репресій в СРСР з використаннѐм під-
порѐдкованих комуністичній партії каральних органів, зокрема Всеросій-
ської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволяціюя і саботажем 
(ВНК), Об'юднаного державного політичного управліннѐ (ОДПУ), Народно-
го комісаріату внутрішніх справ (НКВС), Народного комісаріату держав-
ної безпеки (НКДБ), Міністерства державної безпеки (МДБ), Комітету 
державної безпеки при Раді Міністрів СРСР (КДБ), Комітету державної 
безпеки СРСР (КДБ) тощо. Діѐльність зазначених органів тѐгла за собоя 
порушеннѐ прав громадѐн на життѐ, на повагу до лядської гідності, на 
свободу думки і слова та багатьох інших прав лядини, а також пору-
шеннѐ конституційних принципів правосуддѐ, що супроводжувалосѐ ці-
леспрѐмованоя та масовоя фальсифікаціюя звинувачень, тортурами 
та застосуваннѐм інших жорстоких, нелядських або таких, що прини-
жуять лядську гідність, видів поводженнѐ і покарань. — Окрема думка 
судді КСУ Колісника В. П. стосовно Рішеннѐ КСУ у справі за конституцій-
ним поданнѐм 46 народних депутатів України щодо відповідності Кон-
ституції України (конституційності) Закону України «Про засудженнѐ 
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комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталіта-
рних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 
(16.07.2019). 

 
 Ідея права — систематизоване уявлення про явище, яке познача-

ється як «право», конкретизоване за допомогою певного праворо-
зуміння, відповідної концепції. Філософія права вивчає ототожнен-
ня та розрізнення понять закон і право. Ідея права розглядається як 
змістовна категорія правосуддя — судового здійснення ідеї права.  
 Сама ідеѐ права бере свій початок із природних прав лядини. Не існую ін-

шого стандарту, окрім природних прав, за ѐким можна оцінити цивільне 
право. Право завжди було назвоя того правила чи принципу справедли-
вості, ѐкий захищаю ці права. Тобто, йдетьсѐ про природне право. — Ли-
сандр Спунер. 

 Той, хто зіштовхую з трону ідея права, пропоную натомість хаос. — Хо-
рас Манн.  

 

 Ідея правосуддя — систематизоване уявлення про явище, яке поз-
начається як «правосуддя», конкретизоване за допомогою певного 
праворозуміння, відповідної концепції; те, що в даному досліджен-
ні розуміється як судове здійснення ідеї права. Ідея правосуддя 
конкретизується в смислах правосуддя. 
 Саме в суді право здійсняютьсѐ у всій його повноті. — Сергій Максимов. 

«Правова реальність: досвід філософського осмисленнѐ» (2002). 
 

 Інтерпретивізм (іnterpretivism) — напрям сучасної юриспруденції та 
філософії права, розвинутий, зокрема, в працях Р. Дворкіна, що поля-
гає у витлумаченні не тільки норм права, але й юридичних (правових) 
принципів і цінностей, що якнайкраще обґрунтовують ці правила з 
точки зору політичної моралі; те саме, що і юридичний інтерпрети-
візм. Уявляється як «третій шлях» між теорією природного права і 
юридичним позитивізмом. Вважається «європейською юридичною 
герменевтикою». Головні положення інтерпретивізму: право — це не 
сукупність даних (даності), правил чи фактів, а те, що юристи мають 
на меті витлумачити чи отримати в своїй юридичній діяльності; не 
проводиться розмежування між правом і моральністю; право не є 
іманентним природі, а правові цінності та принципи існують не неза-
лежно. Перше уявлення протиставляє інтерпретивізм юридичному 
позитивізму, друге — теорії природного права. В судовій діяльності з 
позицій інтерпретивізму наче «змиваються» кордони праворозумінь, 
проте відбуваються й колізії між ними. Все це відбувається як у світлі 
пошуку оптимального рішення для сторін, рішення законного чи пра-
вомірного — згідно з діючим правом, так і справедливого рішення — 
згідно з уявленнями про справедливість як ідею права та ідею право-
суддя. По суті, не лише юридична герменевтика стає методологією 
здійснення правосуддя, але й здійснення правосуддя стає методологі-
єю пошуку та здійснення права. 
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 Науковці, ѐкі маять дві протилежні точки зору в яриспруденції, про ѐкі 
йшлосѐ вище — позитивізм та інтерпретивізм — розходѐтьсѐ в думках 
щодо верховенства права, оскільки вони маять зовсім різні поглѐди на 
природу і обґрунтуваннѐ права. Длѐ позитивістів право — це лише істо-
ричний або соціальний факт. Право — це те, що встановлено в законо-
давстві або в минулих судових рішеннѐх. Таким чином, ѐкщо прийнѐті 
акти або винесені рішеннѐ не містѐть правила длѐ розв’ѐзаннѐ нового 
спору, тоді взагалі немаю жодної правової норми длѐ врегуляваннѐ ситу-
ації, і судді волея-неволея маять застосувати розсуд, щоб створити 
нове правило поведінки і ретроспективно застосувати його. У них немаю 
іншого вибору, ѐкщо вони взагалі хочуть вирішити нову справу. Длѐ по-
зитивістів, таким чином, континентальні системи права, ѐкі намага-
ятьсѐ обмежити повноваженнѐ суддів інтерпретаціюя систематизо-
ваної сукупності законів, принаймні прагнуть до втіленнѐ верховенства 
права…. Длѐ інтерпретивістів, з іншого боку, право вклячаю в себе не 
тільки правила, що були прийнѐті або обнародувані раніше, а й принци-
пи, що ѐкнайкраще обґрунтовуять ці правила з точки зору політичної 
моралі. Отже, коректне формуляваннѐ права залежить від коректного 
судженнѐ політичної моралі. Коли позитивісти вказуять на прогалину в 
чинному праві, це насправді тільки простір, ѐкий потрібно заповнити 
інтерпретаціюя вже прийнѐтих правил, длѐ чого слід з’ѐсувати, ѐкі саме 
принципи, що лежать в основі цих правил, підлѐгаять застосування у 
новій справі. Це говорить нам, чим ю насправді право, і ѐкі вимоги висуваю 
верховенство права до суддів. — Рональд Дворкін. Верховенство права 
(2012) (цит. за: Філософіѐ права і загальна теоріѐ права, 2013, № 1.) 

 
 Істина — філософська категорія та логічне поняття, що виражає сут-

нісний зміст і безпосередню мету пізнавального процесу і характери-
зує його мету — знання як адекватне відображення суб’єктивної та 
об’єктивної реальності в свідомості людини. Істина традиційно доне-
давна вважалася універсальною цінністю, ідеалом пізнання. Гносеоло-
гічно правосуддя — це процес судового пізнання права, смислів, за-
кладених у ньому (наприклад, справедливості). Як логічне поняття іс-
тина відображає таку властивість висловлювання, як істинність су-
дження. У праві істина має стосунок до презумпції — припущення, як 
судження про істинність чогось; проте презумпція може бути спросто-
ваною. Якщо гносеологічне поняття істини фіксує відповідність між 
змістом суджень і реальністю, то істина в формалізованих мовах, до 
яких може бути віднесена й мова юридична, пов’язана з моделюван-
ням цієї відповідності засобами формалізованої мови. Правосуддя як 
судове здійснення ідеї права в формі судочинства передбачає встанов-
лення істини в розумінні адекватного відображення того, що мало міс-
це (фактів, обставин) і належного застосування до нього джерел права, 
що в сукупності не повинно суперечити ідеї права (недобросовісне 
викривлення обставин навіть при коректному правозастосуванні по-
роджує неістинність, як і навпаки). Відступ від істини як ідеалу та ме-
ти судочинства в кримінальному процесі України кульмінує в прийн-
ятті інституту угоди про визнання вини, яка критично розглядається 
як «угода з правосуддям», проте визнається як ефективний засіб кри-
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мінально-правової політики. Водночас істина як мета й надалі фігурує 
в різних аспектах розслідування справи, про що свідчить неодноразове 
вживання терміна «встановлення істини в справі» (як мети проведення 
мети і підстави застосування запобіжних заходів, взяття під варту, об-
шуку та виїмки). При цьому загалом в праві йдеться про істину не так 
у філософському розумінні, як про істину судову, зокрема істину в 
кримінальному судочинстві.  
Принцип істинності застосовується в праві інтелектуальної власності й 
означає, що комерційне (фірмове) найменування не повинно вводити в 
оману оточуючих. Істині може протиставлятися сумнів, а сумнів як 
принцип — основа скептицизму, зокрема як філософії. Такий скепти-
цизм може бути властивий і пізнанню права та правосуддя, а також 
його представникам — юристам (зокрема, суддям, адвокатам, проку-
рорам). Коливання між істиною і сумнівом — природній стан людсь-
кого розуму, що знаходить своє відображення та втілення й в утвер-
дженні ідей права та правосуддя. 
 Статтѐ 31. Кожному гарантуютьсѐ таюмницѐ листуваннѐ, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винѐтки можуть бути 
встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метоя за-
побігти злочинові чи з'ѐсувати істину під час розслідуваннѐ кримінальної 
справи, ѐкщо іншими способами одержати інформація неможливо. — 
Конституціѐ України (1996). 

 Щодо громадѐн України, то длѐ них істина про події 1932-1933 років ста-
ла відкриватисѐ напередодні розпаду СРСР. Саме тоді був покладений 
початок прориву в офіційному замовчуванні цих трагічних фактів істо-
рії. — Зверненнѐ до Українського народу учасників спеціального засіданнѐ 
Верховної Ради України 14 травнѐ 2003 року щодо вшануваннѐ пам'ѐті 
жертв голодомору 1932-1933 років (15.05.2003). 

 Істина в кримінальному судочинстві — це встановлено в судовому по-
рѐдку відповідність висновків суду, зроблених у вироку, фактичним об-
ставинам справи, так ѐк вони мали місце в дійсності і були встановлені 
судом на підставі розглѐнутих і оцінених за внутрішнім переконаннѐм 
доказів. Це визначеннѐ стосуютьсѐ тільки істини судової. Тобто, такої 
істини, ѐка встановляютьсѐ органом судової влади в результаті відпо-
відні на головне питаннѐ про винність підсудного. — Сергій Прилуцький. 
«Концепціѐ проблеми істини у кримінальному процесі України» (2006). 

 Принцип об’юктивної (судової) істини — це основне положеннѐ, відповід-
но до котрого суд, раціонально використовуячи наѐвні у сторін можли-
вості і закладений длѐ цього в нормах процесуального права потенціал, 
встановляю справжні обставини справи. — Геннадій Тимченко. «Принцип 
об'юктивної (судової) істини: еволяціѐ доктрини та законодавства» 
(2010).  

 Правду можна похитнути, але не повалити. — Турецьке прислів’ѐ. 
 Чотири благородні істини: 1. Істина про стражданнѐ: всі істоти пос-

тійно переживаять різного роду неприюмності й дискомфорт. 2. Істина 
про причини стражданнѐ: в своюму прагненні до щастѐ ляди роблѐть 
незграбні дії тілом, промовоя і розумом. Ці дії залишаять у підсвідомо-
сті сліди або насіннѐ. Коли насіннѐ дозріваю, переживаятьсѐ настільки ж 
незручні ситуації, ѐкі часто спричинѐять біль. Так описуютьсѐ закон при-
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чинно-наслідкового зв’ѐзку — карма. 3. Істина про припиненнѐ страж-
даннѐ: існую стан, вільний від будь-ѐкої розумової болі. Будда досѐг його, і 
кожен, хто хоче, може зробити те ж саме. 4. Істина про шлѐхи: длѐ до-
сѐгненнѐ звільненнѐ потрібно працявати над собоя — змінявати свої 
звички, свій образ дій і поглѐд на світ. — Цит. за: Олена Люонтюва / Елена 
Леонтьева. «Буддийскаѐ мудрость. Притчи и цитаты великих мастеров 
всех традиций» (2018). 

 Громадѐнська освіта також маю ґрунтуватисѐ на цінностѐх активної 
життювої позиції, особистої ефективності, істини, правдивості та 
критичного мисленнѐ, взаюмоповаги, відкритого спілкуваннѐ та ефек-
тивної співпраці, прав лядини та спільного захисту цих прав. — Концеп-
ціѐ розвитку громадѐнської освіти в Україні (03.10.2018). 

 Статтѐ 4. На альтернативну службу направлѐятьсѐ громадѐни, ѐкі пі-
длѐгаять призову на строкову військову службу і особисто заѐвили про 
неможливість її проходженнѐ ѐк такої, що суперечить їхнім релігійним 
переконаннѐм, документально або іншим чином підтвердили істинність 
переконань та стосовно ѐких прийнѐто відповідні рішеннѐ. — ЗУ «Про 
альтернативну (невійськову) службу» (12.12.1991 № 1975-XII). 

 Аудиторське дослідженнѐ — методика внутрішнього аудиту, ѐка полѐ-
гаю в чіткій послідовності і порѐдку застосуваннѐ окремих методів ау-
диту, методичних прийомів і процедур длѐ встановленнѐ об’юктивної 
істини щодо інформації, ѐка підлѐгаю аудиту, і доведеннѐ ціюї істини че-
рез аудиторський висновок до користувачів аудиту. — Порѐдок прове-
деннѐ внутрішнього аудиту в системі Міністерства ястиції України 
(2016). 

 Такі принципи, ѐк законність (прийнѐттѐ рішень відповідно до законів 
та прийнѐтих длѐ їх реалізації підзаконних актів), встановленнѐ істин-
них фактів, ѐкі ю важливими длѐ прийнѐттѐ рішеннѐ, право бути почу-
тим, право на одержаннѐ письмового рішеннѐ із зазначеннѐм підстав 
длѐ його прийнѐттѐ, на поновленнѐ процедур у певних випадках, на несу-
дове оскарженнѐ, ю невід’юмними длѐ функціонуваннѐ сучасної системи 
державного управліннѐ, що ґрунтуютьсѐ на верховенстві права. — 
Стратегіѐ реформуваннѐ державного управліннѐ України на період до 
2021 року (2016, витѐг) 

 Суд нагадую, що підпункт «d» пункту 3 статті 6 Конвенції не надаю об-
винуваченому необмеженого права на виклик свідків, а національні суди 
маять певне право розсуду при вирішенні питаннѐ, чи ю ймовірність то-
го, що допит свідка сторони захисту допоможе встановити істину у 
справі. Зокрема, ѐк правило, саме національним судам належить здійс-
нявати оцінку доказів, ѐкі їм надаятьсѐ підсудними, а також їхня нале-
жність. Конкретніше, підпункт «d» пункту 3 статті 6 Конвенції, знову 
ж таки, ѐк правило, залишаю на їхній розсуд питаннѐ щодо доцільності 
виклику свідків (див. рішеннѐ у справі «Відаль проти Бельгії» (Vidal v. 
Belgium), від 22 квітнѐ 1992 року, п. 33, Series А № 235-В). Длѐ обвинуваче-
ного недостатньо поскаржитисѐ на ненаданнѐ йому дозволу на допит 
свідка; він також повинен обґрунтувати свою клопотаннѐ про виклик 
свідка, поѐснивши важливість такого допиту і, що судові необхідно за-
слухати зазначених свідків длѐ того, щоб встановити істинні факти 
(див. рішеннѐ у справі «Перна проти Італії» (Perna v. Italy) *ВП+, заѐва № 
48898/99, п. 29, ECHR 2003-V, з подальшими посиланнѐми). — Рішеннѐ 
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ЄСПЛ у справі «Андрій Захаров проти України» (Заѐва № 26581/06, 
07.01.2016), п. 61 (витѐг). 

 35. Суд зауважую, що у задоволенні клопотаннѐ від 24 груднѐ 2010 року 
було відмовлено без будь-ѐкого обґрунтуваннѐ. У задоволенні клопотань 
від 17 березнѐ та 10 липнѐ 2011 року було відмовлено на тій юдиній підс-
таві, що, перебуваячи на свободі, заѐвник може продовжити вчинѐти 
злочини або перешкоджати встановлення істини у справі. Проте в ма-
теріалах справи не міститьсѐ жодних доказів на підтвердженнѐ факти-
чного існуваннѐ таких ризиків. Отже, Суд доходить висновку, що відмови 
Сокальського районного суду у задоволенні клопотань заѐвника не були 
належним чином обґрунтовані. 36. Відповідно було порушеннѐ пункту 4 
статті 5 Конвенції. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Гудзь проти України» (За-
ѐва № 25032/11) (22.10.2015). 

 20. Повертаячись до ціюї справи, Суд зазначаю, що розслідуваннѐ обста-
вин смерті сина заѐвниці тривало понад п’ѐть з половиноя років і не 
принесло реальних результатів. Більше того, факти наводѐть на думку, 
що протѐгом цього значного періоду часу органами досудового слідства 
не було докладено розумних зусиль длѐ встановленнѐ істини. Таким чи-
ном, у період з жовтнѐ 2008 року по квітень 2014 року органи досудового 
слідства винесли сімнадцѐть постанов про відмову у порушенні або про 
закриттѐ кримінальної справи. Проте, усі ці постанови були скасовані 
вищестоѐщими органами, ѐкі вважали, що розслідуваннѐ не було рете-
льним і що необхідно провести подальші процесуальні дії (див. пункти 7-
9). 21. Суд вже розглѐдав низку справ проти України з аналогічними фак-
тичними обставинами та доходив висновку, що повтореннѐ таких пос-
танов про поверненнѐ справи на додаткове розслідуваннѐ свідчить про 
серйозні недоліки розслідуваннѐ кримінальних справ (див., наприклад, рі-
шеннѐ у справі «Олейнікова проти України» (Oleynikova v. Ukraine), заѐва 
№ 38765/05, п. 81, від 15 груднѐ 2011 року, та вищезазначене рішеннѐ у 
справі «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), п. 56). Вищезгадана 
проблема проѐвиласѐ і у цій справі також. 22. Тому Суд доходить виснов-
ку, що органи влади України не провели ефективне та своючасне розслі-
дуваннѐ обставин смерті сина заѐвниці у цій справі, ѐк цього вимагаю 
статтѐ 2 Конвенції. 23. Отже, було порушеннѐ процесуального аспекту 
статті 2 Конвенції. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Риженко проти України» 
(Заѐва № 55902/11, 30.07.2015). 

 82. Заѐвник стверджував, що національні органи влади не доклали ваго-
мих зусиль длѐ встановленнѐ істини щодо жорстокого поводженнѐ з 
ним працівників міліції або длѐ покараннѐ причетних до цього осіб. Заѐв-
ник зазначав, що органи слідства так і не допитали його ѐк потерпілого 
від стверджуваного жорстокого поводженнѐ, хоча було допитано пра-
цівників міліції і їхні свідченнѐ прийнѐто ѐк правдиві. 83. Заѐвник зазначив, 
що навіть його скарги на такий серйозний випадок жорстокого пово-
дженнѐ ѐк зґвалтуваннѐ бейсбольноя битоя так і не були перевірені і у 
зв’ѐзку з цим не було призначено жодних медичних оглѐдів. — Рішеннѐ 
ЄСПЛ у справі «Огороднік проти України» (Заѐва № 29644/10, 05.02.2015). 

 270. Як вбачаютьсѐ з постанови про взѐттѐ під варту, а також з клопо-
таннѐ прокурора щодо зміни запобіжного заходу та його фактичного 
контексту, головноя підставоя длѐ взѐттѐ заѐвниці під варту були її 
ймовірне перешкоджаннѐ встановлення істини у справі та зневажлива 
поведінка. Ці підстави не вклячені в список підстав, ѐкі могли би виправ-
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дати позбавленнѐ свободи за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конве-
нції. Крім того, Суду незрозуміло, ѐким чином заміна підписки заѐвниці 
про невиїзд на взѐттѐ під варту була за тих обставин найбільш відпові-
дним запобіжним заходом. 271. З оглѐду на те, що підстави, а, отже, 
мета попереднього ув'ѐзненнѐ заѐвниці залишалисѐ незмінними до само-
го її засудженнѐ, Суд вважаю, що позбавленнѐ її свободи впродовж всього 
цього строку було свавільним та незаконним. 272. Отже, у цьому зв'ѐзку 
було порушеннѐ пункту 1 статті 5 Конвенції. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі 
«Тимошенко проти України» (Заѐва № 49872/11, 30.04.2013). 

 При вирішенні питаннѐ необхідності зупиненнѐ провадженнѐ у тій чи ін-
шій справі суд повинен насамперед з'ѐсувати, чи можна, не перериваячи 
судового розглѐду, у кожному конкретному випадку встановити істину у 
справі. Оскільки тривалість провадженнѐ у справі встановляютьсѐ з 
моменту відкриттѐ провадженнѐ і до моменту закінченнѐ розглѐду 
справи. — Постанова Пленуму ВАС України «Про узагальненнѐ практики 
застосуваннѐ адміністративними судами першої інстанції глав 1-4 роз-
ділу III КАС України під час розглѐду та вирішеннѐ адміністративних 
справ» (29.09.2016 № 14 , витѐг). 

 Суд висловив гіпотезу, що можуть бути певні наслідки від застосуваннѐ 
норми, базуячись на неочевидних доводах щодо зв'ѐзку дискреції, ѐкості 
закону та верховенства права. Не слід забувати, що з точки зору логіки 
гіпотеза — це прийом пізнавальної діѐльності, що ю здогадом, тобто 
положеннѐ, ѐке тимчасово вважаютьсѐ можливо істинним, поки не 
встановлено істину. Істина, ѐка в своя чергу ю антонімом брехні, хиби 
або фальші, передбачаю можливість емпіричної або теоретичної переві-
рки висновків. Теоретичний базис доведеннѐ неконституційності в Рі-
шенні відверто суперечливий. Емпірично перевірити висновки Суду не-
можливо. Таким чином, Рішеннѐ не відповідаю критерія істинності. — 
Окрема думка судді КСУ Сліденка І.Д. стосовно Рішеннѐ КСУ у справі за 
конституційним поданнѐм Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав лядини щодо відповідності Конституції України (конституційнос-
ті) окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві 
та перехідні положеннѐ» Бяджетного кодексу України (11.10.2018). 

 Перелік держав, де законодавець оперую інститутом довічного грошово-
го утриманнѐ суддів у відставці, окрім України, зводитьсѐ до Російської 
Федерації, Азербайджанської Республіки, Республіки Молдова, Республіки 
Білорусь, Киргизької Республіки. До речі, з оглѐду на аналіз законодавст-
ва, норма про 20-річну практику судді, ѐка даю змогу отримувати довічне 
грошове утриманнѐ, «перекочувала» в правову систему України із зако-
нодавства Російської Федерації (статтѐ 15 Закону Російської Федерації 
«О статусе судей в Российской Федерации»). Про що свідчить цей пере-
лік. Насамперед про те, що в ньому представлені постсовютські держа-
ви з їх доволі химерними уѐвленнѐми про право, правову державу та су-
дову владу. У жодній з цих держав ні судова влада, ні право не виконуять 
належних їм функцій. У кращому випадку деѐкі з цих держав здійсняять 
демократичні перетвореннѐ, сутність ѐких полѐгаю у переході від радѐн-
ської системи нормативного врѐдуваннѐ до правових моделей, характе-
рних длѐ західної демократії. Це певноя міроя стосуютьсѐ України та 
Республіки Молдова. Всі інші держави цього переліку — типові автори-
тарні держави, де право і суд ю не більше, ніж ширмоя, ѐка приховую іс-
тинні сутності, надзвичайно далекі і від права, і від істинного суду. Вла-
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сне, і Україні з Республікоя Молдова цѐ ѐкість також притаманна знач-
ноя міроя. — Окрема думка судді КСУ Сліденка І.Д. стосовно Рішеннѐ КСУ 
у справі про щомісѐчне довічне грошове утриманнѐ суддів у відставці 
(15.06.2016). 

 Форма слуханнѐ. Ухвалоя від 27 січнѐ 2016 року Конституційний Суд 
України ухвалив провести розглѐд справи на пленарному засіданні Кон-
ституційного Суду України за Поданнѐм у формі письмового слуханнѐ. 
При цьому він ніѐк не обґрунтував своя позиція, знехтувавши низкоя 
вимог законодавства та об'юктивними обставинами. Статтѐ 4 Закону 
України «Про Конституційний Суд України» встановляю основоположний 
принцип його діѐльності - гласність. Це, окрім іншого, та у взаюмозв'ѐзку 
з принципами верховенства права, повного і всебічного розглѐду справ 
та обґрунтованості прийнѐтих ним рішень означаю відкритий, усний ро-
зглѐд із залученнѐм усіх необхідних засобів длѐ прийнѐттѐ найбільш на-
ближеного до істини рішеннѐ у кожній конкретній справі та з метоя 
уникненнѐ звинувачень в упередженості та недопущенні помилок при 
реалізації Конституційним Судом України його повноважень. Єдине ви-
кляченнѐ з цього правила — можливість розголошеннѐ в ході розглѐду 
державної або іншої таюмниці, що накладаю відповідні обмеженнѐ. — 
Окрема думка судді КСУ Сліденка І.Д. стосовно Рішеннѐ КСУ у справі за 
конституційним поданнѐм 51 народного депутата України щодо офіцій-
ного тлумаченнѐ положеннѐ «на наступній черговій сесії Верховної Ради 
України», ѐке міститьсѐ у статті 155 Конституції України (22.03.2016). 

 «Принцип простоти» відомий з часів античності ѐк «принцип достат-
ньої ґрунтовності», сформульований Вільѐмом з Оккама, а нині широко 
знаний ѐк один з основних методів наукового пізнаннѐ «бритва Оккама», 
говорить про те, що не слід множити сутності без зайвої потреби. Згі-
дно з цим методологічним прийомом з усіх евентуальних варіантів слід 
вважати найбільш відповідним істині найпростіший. Він дозволѐю відки-
нути поѐсненнѐ, ѐкі непотрібні длѐ з'ѐсуваннѐ певного ѐвища. Завдѐки 
цьому можливо уникати ситуацій, коли в поѐсненні продукуятьсѐ двоз-
начності, неузгодженості та суперечності. — Окрема думка судді КСУ 
Сліденка І.Д. стосовно Рішеннѐ КСУ у справі про викляченнѐ кандидатів у 
народні депутати України з виборчого списку політичної партії (2017). 

 179. Суд вважаю, що факти ціюї справи демонструять, що під час розслі-
дуваннѐ до груднѐ 2004 року органи державної влади були здебільшого 
зайнѐті доведеннѐм того, що державні посадові особи вищого рівнѐ не 
брали участі у цій справі, а не у встановленні істини щодо обставин зни-
кненнѐ та смерті чоловіка заѐвниці. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Гонгадзе 
проти України» (Заѐва N 34056/02, 08.11.2005). 

 Суд може вважати визнаний факт встановленим, коли у нього не вини-
каю сумніву в тому, що визнаннѐ відповідаю дійсним обставинам справи, 
не порушую будь-чиїх прав і законних інтересів і не зроблено під впливом 
обману, насильства, погрози, помилки або з метоя прихованнѐ істини. 
— ЦПК України (18.07.1963), ст. 40 (витѐг, Кодекс втратив чинність).  
  

 Історизм (historicism) — 1) в широкому розумінні, тип мислення, 
принцип, основою якого є значення конкретного соціального контекс-
ту (наприклад, час, середовище, соціальні умови), що переносить на 
другий план інші чинники, як-от поняття фундаментальних закономі-
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рностей як непорушних законів у соціології. У деяких працях розріз-
няють принципи історизму та історицизму (другий, начебто, формує 
суб'єктивістську парадигму бачення історії, тоді як перший ставить 
вимогу об’єктивності); 2) у мовознавстві різновид застарілих слів або 
їх окремі значення, які вийшли зі вжитку разом із явищами, які їх поз-
начають (зокрема і юридичними), і які не мають у сучасній мові за-
мінників; 3) спосіб тлумачення конституції, що обмежується принци-
пами, які виражають історичні наміри її творців (розвивається у пра-
цях Дворкіна). Критика історизму полягає в тому, що інтерпретатор 
відмовляється від конкретних переконань щодо певного питання. Роз-
вивається як різновид тлумачення, поряд із пасивізмом.  
 Попри ідеологічну заангажованість, саме радѐнськими ученими було 

сформульовано основні аспекти змісту цього принципу та обґрунтовано 
його важливу роль в науковому пізнанні. Зокрема, на думку Ф. Садикова, 
принцип історизму концентрую у собі найважливіші методологічні уста-
новки діалектики і означаю підхід до дійсності ѐк до такої, що зміняють-
сѐ у часі, розвиваютьсѐ. Це принцип матеріальних систем в їх станов-
ленні і розвитку, в органічному зв’ѐзку з умовами, що їх породжуять. 
Сутність принципу історизму розкриваютьсѐ через аналіз його змісту, 
характеристику методів та інших пізнавальних процедур і через 
з’ѐсуваннѐ його евристичного значеннѐ в науковому пізнанні. Евристичне 
значеннѐ принципу історизму, зазначаю учений, полѐгаю у діалектичному 
підході до дослідженнѐ соціальних процесів на основі закону юдності й бо-
ротьби протилежностей. Цѐ діалектика розкриваютьсѐ через зв’ѐзок 
логічного й історичного, перервності й неперервності, минулого, сучас-
ного та майбутнього, наступності і запереченнѐ в суспільному розвит-
ку. Принцип історизму надаю можливість наукового передбаченнѐ в пі-
знавальній та практичній діѐльності, зокрема, виѐвленнѐ закономірнос-
тей суспільного розвитку. Застосуваннѐ цього принципу вимагаю залу-
ченнѐ значного фактологічного матеріалу і надаю можливість вивчати 
об’юкт у широкому історичному контексті, розкривати механізми і за-
кономірності історичного процесу, показувати, ѐк під впливом певних 
умов і факторів суспільного розвитку відбуваютьсѐ перевтіленнѐ одного 
ѐкісного стану суспільства в інше. — Ірина Музика. «Принцип історизму у 
царині досліджень вітчизнѐної соціології права кінцѐ ХІХ — початку ХХ 
століттѐ» (2012)).  
 

— К — 

 Касаційний суд (суд касаційної інстанції) — суд, як правило, верхо-
вний суд або вищий спеціалізований суд, що розглядає справи за каса-
ційними скаргами в касаційному порядку. Забезпечення у визначених 
законом випадках права на касаційне оскарження судового рішення — 
одна з основних (конституційних) засад судочинства в Україні. Зазви-
чай підставами касаційного оскарження є неправильне застосування 
судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального 
права. В частині повноважень касаційного суду Верховний суд в 
Україні пережив трансформації. В радянські часи з 1923 року ВС 
УРСР був найвищим судовим органом республіки і судом касаційної 
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інстанції. Його вироки й рішення в першій інстанції були остаточни-
ми, не підлягали касаційному оскарженню, проте в порядку нагляду 
Прокурор СРСР або Голова ВС СРСР могли їх опротестовувати до ВС 
СРСР. З відновленням незалежності ВС України утвердився як суд ка-
саційної інстанції. З виникненням вищих спеціалізованих судів цей 
статус було піддано сумніву. В 2010 році Конституційний Суд Украї-
ни встановив, що «визначення у ч. 2 ст. 125 Конституції України 1996 
року про те, що «найвищим судовим органом у системі судів загальної 
юрисдикції є ВС України», означає, що конституційний статус ВС не 
передбачає наділення його законодавцем повноваженнями суду каса-
ційної інстанції щодо рішень вищих спеціалізованих судів, які реалі-
зують повноваження касаційної інстанції. Це пояснювалося, як поло-
женням ч. 3 ст. 125 Конституції, яка провадила, що вищими судовими 
органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди, так і фактич-
ними реаліями створення нових вищих спеціалізованих судів. Саме 
останні мали право, а по суті, надавали дозвіл на передання справи на 
касаційний розгляд ВС України, проте така практика, на думку крити-
ків, не виправдала себе і обмежувала право на касаційне оскарження. 
Привести у відповідність до Конституції стан речей і термінологію 
було можливо шляхом перейменування вищих судів як таких, які ді-
ють у складі ВС України, проте з часом така необхідність зникла, оскі-
льки зміни до Конституції України 2016 року передбачили таку редак-
ції статті 125, що не передбачала попередніх положень і відновлювала 
статус ВС («Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою 
України. Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані су-
ди»). З 2016 року новий Верховий Суд (без зазначення «України») та-
ки було створено в складі судів, які носять назву касаційний. Наразі 
окремі науковці та практики відстоюють думку про обмеження 
обов’язковості касаційного розгляду в ВС з огляду, передовсім, на су-
дову економію, зміну акцентів діяльності (з захисту суб’єктивних прав 
на захист права і закону) та досвід зарубіжних судових систем. 
 Такий підхід кореляю з правовоя позиціюя Європейського суду з прав ля-

дини, ѐкий у рішенні у справі «Гарсіѐ Манібардо проти Іспанії» (Garcia 
Manibardo v. Spain) від 15 лятого 2000 року зазначив, що статтѐ 6 Кон-
венції про захист прав лядини і основоположних свобод «не примушую 
Держав-учасниць створявати апелѐційні або касаційні суди. Однак, ѐкщо 
такі суди існуять (читай: існую також право такого оскарженнѐ — ав-
тор), то гарантії, ѐкі передбачені статтея 6, повинні бути забезпече-
ні» (пункт 39). — Окрема думка судді КСУ Шишкіна В. І. стосовно Рішеннѐ 
КСУ у справі за конституційним поданнѐм Уповноваженого Верховної Ра-
ди України з прав лядини щодо відповідності Конституції України (кон-
ституційності) положень частини другої статті 171-2 Кодексу адміні-
стративного судочинства України (14.04.2015). 

 Проблема полѐгаю в тому, що касаційне судочинство в Україні зоріюнто-
ване переважно на виправленнѐ помилок, допущених судами попередніх 
інстанцій. Водночас підходи Венеційської комісії, Європейського суду з 
прав лядини ґрунтуятьсѐ на тому, що правової визначеності в судових 
спорах бажано досѐгати на ѐкомога ранніх етапах судового розглѐду. 
Тобто завданнѐ судів — діѐти в такий спосіб, щоб уже на початкових 
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етапах у громадѐн формувалосѐ почуттѐ справедливості суду, його неу-
передженості. І не було потреби проходити всі щаблі оскарженнѐ, спла-
чувати, до речі, значні суми судового збору. Непоодинокі випадки, коли 
суди відправлѐять справу на новий розглѐд. Часто вони маять можли-
вість ухвалити рішеннѐ, але вважаять за доцільне повернути справу в 
суд першої інстанції. Це впливаю на доступ до судочинства і формую не-
довіру до судів. Особливо, ѐкщо розглѐд справи триваю роками. Тому го-
ловне завданнѐ … — домогтисѐ більшої сталості судових рішень через 
визнаннѐ того факту, що рішеннѐм апелѐційного суду судовий розглѐд 
справи завершуютьсѐ. З того моменту воно набираю законної сили й під-
лѐгаю виконання. — Микола Оніщук. «Суди касаційної інстанції повинні 
зосередитисѐ не на захисті суб’юктивних прав громадѐн, а на захисті 
права і закону» (2019). 

 

 Квазісуд, квазісудовий орган (від лат. quasi — ніби, майже, немовби) 
— особа або орган, який виконує функції, подібні за змістом діяльнос-
ті і характером до діяльності судді, суду чи судового органу та має по-
вноваження розгляду спору (справи), притягнення до відповідальності. 
Інколи визначається як такий орган, що має стосунок до розгляду 
справ несудового характеру (скарги, претензії тощо), метою яких є ви-
значення наявності або відсутності зловживання правом. Зазвичай 
компетенція поширюється на справи щодо: порушення дисципліни, 
правил поведінки, довіри (в фінансових справах). Повноваження, як 
правило, обмежені певними спеціалізованими сферами діяльності (ре-
гулювання, фінансові ринки, трудове право, стандарти поведінки дер-
жавних службовців тощо). Рішенням є квазісудовий акт, який прийма-
ється і виконується відповідно до процедур, що інколи визначені зако-
ном; можуть бути оскаржені до суду (державного органу). Відрізня-
ють від позасудових органів (діяльність яких не пов’язана зі звернен-
ням до суду). Традиційно квазісудовими органами вважаються офі-
ційні (державні) адміністративні відомства, до повноважень яких вхо-
дить з’ясування чи встановлення обставин та прийняття на основі них 
рішень як підстави для офіційних дій. До квазісудових органів тради-
ційно відносять: конституційну раду (як-от у Франції) — орган, який 
здійснює конституційний контроль — оцінку певного кола правових 
актів, чинних чи тих, які не набули чинності, щодо їх відповідності 
конституції; офіцерський (військовий) суд честі — спеціальний вибо-
рний судовий орган для охорони корпоративної честі офіцерства та гі-
дності офіцерського звання, який розглядає справи про проступки 
офіцерів, правопорушення, віднесені до його компетенції, розв’язує 
конфлікти між офіцерами; Комітет з прав людини ООН — організація, 
що здійснює нагляд за виконанням Міжнародного пакту про грома-
дянські та політичні права в країнах-учасницях пакту; Європейське 
патентне відомство — виконавчий орган Європейської патентної ор-
ганізації, відповідальної за розгляд і вирішення процедури надання 
«європейських патентів» відповідно до спеціалізованої конвенції. 
 Судові органи — форум длѐ правди. — Луїза Арбор. 
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 Комісія з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуд-
дя (КПДЕ) — новостворений колегіальний орган, який діє при Вищій 
раді правосуддя з метою забезпечення прозорості і підзвітності членів 
Вищої ради правосуддя та членів Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України. КПДЕ зобов’язана законом провадити свою діяльність на 
засадах верховенства права, законності і гласності, неупередженості, 
вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для сус-
пільства. До складу КПДЕ входять: 1) три члени ВРП (за винятком 
Голови ВРП); 2) три особи з числа міжнародних експертів, запропоно-
ваних міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна 
співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до мі-
жнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнаро-
дних експертів, утвореної відповідно до Закону «Про Вищий анти-
корупційний суд». Кожен міжнародний експерт призначається на два 
роки з можливістю повторного призначення. Комісія має шість основ-
них завдань: 1) оцінка відповідності члена або кандидата (під час спе-
ціальної перевірки) до складу ВРП та ВККС принципам добросовісно-
сті та етичних норм судді; 2) затвердження висновків про невідповід-
ність встановленим законом вимогам кандидатів на посаду члена ВРП 
до обрання (призначення) їх на посаду, що перешкоджає призначенню 
їх на відповідну посаду; 3) внесення подання щодо звільнення члена 
ВРП з посади з підстав, визначених законом; 4) внесення подання що-
до звільнення члена ВККС з підстав, визначених законом; 5) сприяння 
врахуванню членами ВРП, ВККС громадської думки під час виконан-
ня покладених на них завдань; 6) здійснення моніторингу інформації 
про суддів Верховного Суду з метою виявлення дисциплінарних по-
рушень, грубого або систематичного нехтування суддею своїми 
обов’язками, його несумісності зі статусом судді чи його невідповід-
ності займаній посаді, порушення обов’язку підтвердити законність 
джерела походження майна. Для виконання своїх повноважень Комі-
сія, включаючи працівників секретаріату, має відповідні права, зокре-
ма: збирати, перевіряти та аналізувати інформацію (включаючи кон-
фіденційну та особисту інформацію) про членів ВРП; робити запит на 
отримання від кандидатів та членів ВРП і ВККС, інших осіб 
роз’яснень, документів чи інформації для цілей перевірки; на безопла-
тний доступ до державних реєстрів та баз даних, повний доступ до су-
ддівських досьє і досьє кандидатів на посаду судді. Засідання Комісії 
проводяться відкрито, оголошення про їх проведення, порядок денний, 
протоколи таких засідань та висновки Комісії оприлюднюються на 
офіційному веб-сайті ВРП. Рішення приймаються простою більшістю, 
а в разі однакової кількості голосів за і проти, перевага надається голо-
сам/рішенню трьох міжнародних експертів. 
 

 Кримінальне правопорушення — різновид правопорушення; за 
кримінальним правом України поняття, яке охоплює злочин і кримі-
нальний проступок. 
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 Кримінальне судочинство — досудове і судове провадження у кри-
мінальній справі, що здійснюється відповідно до національного зако-
нодавства. Оскільки частина дій відбувається досудово, термін інколи 
змінюється на «кримінальне провадження» (що охоплює досудове ро-
зслідування і судове провадження). Те саме, що і кримінальна юстиція. 
Формулювання завдання кримінального судочинства може різнитися, 
але зводиться до забезпечення прав його суб’єктів і притягнення до ві-
дповідальності винятково винуватих.  
 Статтѐ 2. Завданнѐ кримінального судочинства. Завданнѐми криміна-

льного судочинства ю охорона прав та законних інтересів фізичних і 
яридичних осіб, ѐкі беруть в ньому участь, а також швидке і повне розк-
риттѐ злочинів, викриттѐ винних та забезпеченнѐ правильного засто-
суваннѐ Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притѐгнутий 
до відповідальності і жоден невинний не був покараний. — Кримінально-
процесуальний кодекс (1961, зі змінами 1992 року; втратив чинність) 

 Статтѐ 2. Завданнѐми кримінального провадженнѐ ю захист особи, сус-
пільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадженнѐ, а 
також забезпеченнѐ швидкого, повного та неупередженого розслідуван-
нѐ і судового розглѐду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне пра-
вопорушеннѐ, був притѐгнутий до відповідальності в міру своюї вини, 
жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа 
не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до ко-
жного учасника кримінального провадженнѐ була застосована належна 
правова процедура. — Кримінальний процесуальний кодекс (2012). 

 
 Кримінальний проступок — вид кримінального правопорушення, 

кримінально каране діяння невеликої тяжкості та незначної суспільної 
небезпеки, за вчинення якого, як правило, передбачене менш суворе 
покарання, ніж за злочин. За положеннями Кримінального кодексу 
України, чинними з 1.07.2020, кримінальним проступком є передбаче-
не цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого пе-
редбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000 грн.) або 
інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі. До таких відно-
сяться злочини невеликої тяжкості і, за підрахунками фахівців, за но-
вою редакцією КПК перестануть вважатися злочинами 126 зі 780 
складів кримінальних правопорушень. Зокрема, кримінальними про-
ступками стають такі склади, які вважалися раніше злочинами, як 
умисне легке тілесне ушкодження (ст.125 КК), крадіжка (ч.1 ст. 185 
КК), шахрайство (ч.1 ст.190 КК), керування транспортними засобами в 
стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впли-
вом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції 
(ст. 286-1), хуліганство (ст. 296 КК), незаконне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотич-
них засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ч.1 
ст.309 КК). Досудове розслідування кримінальних проступків відбува-
тиметься у формі дізнання (раніше — досудового слідства), що є 
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більш спрощеною формою, і не може тривати більше одного місяця. 
Крім того, судовий розгляд відбувається у п’ятиденний строк після 
отримання слідчим суддею обвинувального акта, а випадку затриман-
ня — невідкладно. Передбачається і можливість судового розгляду без 
присутності учасників провадження, якщо обвинувачений не оспорює 
встановлених під час дізнання обставин і згоден з розглядом обвину-
вального акта за його відсутності. Запровадження інституту в Україні, 
яке відтерміновувалося, — дискусійна тема. У підсумку його дієвість і 
виправданість залежатиме від дотримання правових гарантій та доб-
рочесності правоохоронців. 
 Кримінальні (підсудні) проступки — передбачені чинним Кодексом України 

про адміністративні правопорушеннѐ діѐннѐ, ѐкі маять судову ярисдик-
ція і не ю управлінськими (адміністративними) за своюя суття (дрібне 
хуліганство, дрібне викраденнѐ чужого майна тощо). — Рішеннѐ Ради 
національної безпеки і оборони України «Про хід реформуваннѐ системи 
кримінальної ястиції та правоохоронних органів» (2008). 

 

— Л — 
 

 Людинорозуміння — термін, введений в науковий обіг у працях В. С. 
Бігуна, зокрема в дисертаційному дослідженні «Людина в праві: аксіо-
логічний підхід» (2000-2003), з аналогією з терміном праворозуміння, 
на позначення концепцій, образу людини в праві — правове людино-
розуміння. Набув поширення та змістовного розвитку в працях інших 
авторів, зокрема в сфері філософії права. 
 В основі категорійного апарату лядинорозуміннѐ лежить термінологіѐ 

— система термінів категорійного апарату, що відповідно складаютьсѐ 
з термінів — слів чи словосполучень, ѐкі точно позначаять спеціальні 
понѐттѐ та їх співвідношеннѐ з іншими понѐттѐми. Щодо феномену, 
ѐкий відображаютьсѐ понѐттѐм «лядина», в праві використовуять чи-
мало термінів. Тому термінологія лядинорозуміннѐ в праві пропонують-
сѐ розділѐти на (1) фундаментальну — найбільш загальні та важливі 
терміни, ѐкі закладаять основу лядинорозуміннѐ в праві (напр., лядина, 
індивід, індивідуальність, особа, суб’юкт (права), персона, особистість, 
громадѐнин, ніхто, кожен, учасник ((сторона) правовідносин)) та ін. ) та 
(2) похідну — похідні від фундаментальних, т. зв. рольові терміни, ѐкі 
формуятьсѐ відповідно до певної ролі лядини, ѐка їй відводитьсѐ в праві 
(прокурор, слідчий, позивач та ін.). — В’ѐчеслав Бігун. «Лядинорозуміннѐ 
в праві (деѐкі термінологічні аспекти)» // Законодавство України: сучас-
ний стан та перспективи розвитку (2002). 

 Лядинорозуміннѐ у правовій науці — це сформована загальнотеоретич-
ноя яриспруденціюя на основі здобутків суспільних та інших наук (пере-
дусім, філософії) система соціальних значень й особистісних смислів тих 
терміно-понѐть, котрі відображаять місце лядських індивідів у процесі 
еволяції всього живого на Землі, закономірності їх соціалізації та жит-
тюдіѐльності. — Дмитро Гудима. «Лядинорозуміннѐ у правовій науці (до 
характеристики сучасного понѐттювого апарату)» (2005). 
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 Матеріальне право — термін, який позначає нормативну основу ре-
гулювання суспільних відносин у всьому їх комплексі та за галузями 
права; співвідноситься з терміном процесуальне право. Норми матері-
ального права кодифікуються у галузевих кодексах, які відрізняються 
від кодексів процесуального права. Помилка чи неправильне застосу-
вання норм матеріального права є підставою для скасування судового 
акта (вироку, рішення, ухвали чи постанови). Зміст норм матеріально-
го права визначається шляхом їхнього тлумачення. Юридичні факти 
матеріального характеру визначаються нормами матеріального права 
та становлять основу вимог, що є підставою позову (обставини, якими 
позивач обґрунтовує свої вимоги і докази).  
 

 Межа розсуду (оцінювання) (margin of appreciation) — правова 
доктрина у міжнародному праві прав людини, розроблена Європей-
ським судом з прав людини, щоб визначити, чи санкціонувати дер-
жаву-члена Ради Європи за обмеження дотримання прав. 
 8. Беручи до уваги відповідні тексти в цілому і зважуячи конфліктні ін-

тереси, Суд знаходить, що українські суди перейшли межу розсуду, нада-
ну національним органам Конвенціюя. Визнаннѐ заѐвника винним у на-
клепі було вочевидь непропорційним меті, що переслідувалась. — Рішен-
нѐ ЄСПЛ у справі «Українська Прес-Група» проти України» (Заѐва N 
72713/01, 29.03.2005). 

 70. Як Суд уже встановив у своїй практиці, понѐттѐ необхідності втру-
чаннѐ передбачаю відповідність втручаннѐ нагальній суспільній потребі і, 
зокрема, його пропорційність поставленій законній меті; з'ѐсовуячи, чи 
було втручаннѐ «необхідним у демократичному суспільстві», Суд маю 
взѐти до уваги свободу розсуду, ѐка надаютьсѐ національним органам, 
але він уповноважений перевірити відповідність їхніх рішень вимогам 
Конвенції. Межі свободи розсуду, що маять надаватисѐ компетентним 
національним органам, залежать від характеру питань та серйозності 
залучених у справу інтересів. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Прітті проти 
Сполученого Королівства» (Заѐва N 2346/02, 29.04.2002). 

 Суд віддаю належне ролі, ѐку маю відігравати в цьому законодавчий орган. 
Крім того, він вважаю природним, що в такій складній і клопітній сфері, 
ѐкоя ю сфера розвитку великих міст, Високим Договірним Сторонам слід 
надавати широку свободу розсуду, щоб уможливити реалізація місто-
будівної політики. Незважаячи на це, Суд не може не здійснити свого на-
глѐдового повноваженнѐ. Він повинен встановити, чи було забезпечено 
необхідну рівновагу у спосіб, ѐкий узгоджуютьсѐ з правом заѐвників на 
«мирне володіннѐ (своїм) майном», ѐк цього вимагаю перше реченнѐ 
статті 1 Протоколу N 1. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Спорронґ і Льоннрот 
проти Швеції» (Заѐви N 7151/75 та N 7152/75, 23.09.1982), п. 69, витѐг. 

 
 Мета правосуддя — результат втілення смислу процесу, позначу-

ваного як правосуддя, що визначається його сутністю або раціона-
лізується (як смисл). Мета правосуддя (в даному дослідження філо-
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софії правосуддя) конкретизується через сутність відповідних сми-
слів (ідеї) правосуддя. Такою метою може, наприклад, виступати 
«істина», «справедливість». «Правосуддя не може бути відділе-
ним від справедливості» (А. Ф. Коні), «захист прав» («коли судове 
рішення, ґрунтоване на законі, не досягає цілі захисту порушеного 
права, тоді воно не може претендувати на визнання актом правосу-
ддя» (витяг з рішення КСУ). Питання мети правосуддя в філософії 
правосуддя може розглядатися в контекстах мети правосуддя та 
правосуддя як мети. У першому розумінні правосуддя розглядаєть-
ся як процес (інструмент досягнення певної мети), в другому — як 
ціль (результат). Філософські проблеми мети правосуддя можуть 
позначатися термінопоняттям «телеологія правосуддя».  
 Правосуддѐ — це вищий, конкретний рівень буттѐ права, форму підви-

щеннѐ правової культури всіх суб'юктів права і об'юднаннѐ всіх гілок влади 
навколо завданнѐ утвердженнѐ права. — Сергій Максимов. «Правова ре-
альність ѐк предмет філософського осмисленнѐ» (2002). 

 
 Методологія дослідження філософії правосуддя — система підхо-

дів, методів, способів і принципів наукового дослідження правосуддя 
як філософсько-правового явища, а також теоретичні засади їх вико-
ристання. Складається із загальної методології юридичної науки та 
спеціальної методології філософсько-правового дослідження. Викори-
стання методологічних підходів до проблеми (методологічна катего-
рія, більш загальна за метод), що виробляються на основі певних тео-
ретичних тез, припущень чи понять, має на меті пошук оптимальних 
методів у межах певного підходу. У дослідженні правосуддя доцільно 
використовувати (як класичні для науки) діалектичний та метафізич-
ний, ідеалістичний та матеріалістичний філософсько-світоглядні під-
ходи, а також спеціальні філософсько-правові та інші підходи (антро-
пологічний, феноменологічний, герменевтичний тощо). Дослідження 
правосуддя та його філософії зумовлено відповідною методологією. 
Методологічною засадою дослідження виступають два аспекти розу-
міння філософії права, за яким її предметом є право, яким воно повин-
но бути, зокрема, в даному випадку, ідея права та її судове здійснення; 
філософсько-правовий дискурс, що ґрунтується на співвідношенні та 
розмежуванні (але не взаємозапереченні) явищ «права» і «закону». 
 

 Міжнародний комерційний арбітражний суд — самостійна постій-
но діюча арбітражна установа (третейський суд), що здійснює свою ді-
яльність згідно з ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» (1994). 
 

 Міжнародний правничий конкурс імені В. М. Корецького — на-
вчальний судовий процес у формі умовного судового процесу в Євро-
пейському суді з прав людини, що проводиться за участі студентів-
правників та професійного журі (першими членами журі були суддя 
Європейського суду з прав людини Володимир Буткевич, Урядовий 



— Бігун В. С. Основи правосуддя (Термінологія. Філософія. Практика) — 

 

— 88 — 
 

уповноважений у справах ЄСПЛ Юрій Зайцев). Започаткований 2008 
року Координаційною радою молодих юристів України при Міністер-
стві юстиції України як частина Всеукраїнського тижня права.  
 

 Місцевий суд — як правило, суд першої інстанції в Україні.  
 Місцевий суд ю судом першої інстанції і здійсняю правосуддѐ у порѐдку, 

встановленому процесуальним законом. — ЗУ «Про судоустрій і статус 
суддів» (2016). 

 

— Н — 
 

 Навчальний судовий процес — термін, який узагальнює і позначає 
навчальні конкурси та інші подібні заходи в формі умовних судових 
процесів. Як правило проводиться між командами студентів-правників 
юридичних навчальних закладах. На рівні національному (Міжнаро-
дний правничий конкурс імені В. М. Корецького) чи міжнародному 
(Конкурс Джессопа, Конкурс Телдерса). Покликаний виробити та вдо-
сконалити різноманітні навики юриста та поглибити знання у спеціа-
лізованих темах галузей права. В Україні в радянські часи використо-
вувався як дидактичний прийом у викладанні процесуальних дисцип-
лін. Відзнаки конкурсів передбачають оцінку таких аспектів як кра-
щий оратор (промовець), кращі письмові роботи, «командний дух» 
тощо. З 1996 року українські студенти-правники беруть участь у між-
народних конкурсах, здобуваючи визнання. 
 

 Нагородна юстиція — сфера нагородної справи, яку в плані цінніс-
них колізій та збалансування цінностей варто розглянути як такий на-
прям юридичної (і не лише) думки та практики як нагородне право. За 
парадигмою антиномії нагорода за заслугу є антиномією покарання за 
злочин. Практика застосування антиномії покарання і відзнак у війсь-
ковій справі стала традиційною. Антиномія злочину і покарання, за-
слуги і відзнаки — як державної політики — розглядалася й обґрунто-
вувалася й раніше, зокрема, І. Бентамом (1748-1832) і П. О. Сорокіним 
(1889-1968). У ХІХ столітті І. Бентам у праці «Обґрунтування винаго-
роди» (The Rationale of Reward), виданої вперше 1811 року французь-
кою мовою як «Покарання та винагорода» у збірнику праць і 1833 ро-
ку (як окреме видання), обґрунтував доцільність паралельного розгля-
ду покарання та винагороди, цим створивши передумови для обґрун-
тування нагородної юстиції, мета якої, на противагу системі криміна-
льної юстиції (судочинства), — позитивне санкціонування заслуги че-
рез відзначення нагородами.  
 

 Нарадча кімната (нарада суддів) — спеціальне приміщення для об-
говорення та ухвалення судового рішення (інколи — рішення іншого 
органу, аніж суд), таємниця відносин щодо якого становить одну із за-
сад незалежності судді. У нарадчій кімнаті ухвалюють не лише рішен-
ня судів; зокрема за законом це і рішення Вищої ради правосуддя (зо-
крема, якщо здійснення розгляду у відкритому засіданні може призве-
сти до розголошення таємниці, що охороняється законом; для запобі-
гання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони 
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життя осіб, які беруть участь у розгляді дисциплінарної справи., її ор-
ганів ухвалюється), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У 
нарадчій кімнаті не можуть бути присутніми інші особи, крім осіб, які 
мають право голосу при ухваленні рішення. Закон регламентує питан-
ня, які вирішуються у нарадчій кімнаті (наприклад, питання про само-
відвід судді). Вихід суду до нарадчої кімнати — певний процесуаль-
ний рубікон, зокрема після якого, наприклад, не можливе укладення 
угоди про примирення або про визнання винуватості. Суддя зо-
бов’язаний законом і не має права розголошувати таємницю нарадчої 
кімнати; таке розголошення — підстава дисциплінарної відповідаль-
ності. Це правило має очевидний виняток — це коли міркування, тези, 
доводи, тобто певна інформація, висловлена в нарадчій кімнаті, кла-
деться в основу окремої думки судді — автора такої думки чи судово-
го рішення (проте така інформація, як правило, не розголошується із 
вказівкою на те, що певний суддям мав певну точку зору). З огляду на 
таємницю нарадчої кімнати в деяких країнах традиційно забороняють-
ся окремі думки. Закон ширше забезпечує таємницю нарадчої кімнати. 
Не можуть бути допитані як свідки судді та присяжні про обставини 
обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення 
судового рішення. Крім охорони таємниці нарадчої кімнати (наради 
суддів), принцип таємниці нарадчої кімнати як процесуальна гарантія 
покликаний зосередити увагу судді (суддів) на прийнятті судового рі-
шення. Тому, як правило, суд вправі перервати нараду лише для від-
починку з настанням нічного часу (з 22:00).  
 Витребуваннѐ від судді поѐснень щодо питань, ѐкі підлѐгаять чи були 

предметом обговореннѐ у нарадчій кімнаті, або спроби розкриттѐ та-
юмниці постановленнѐ рішеннѐ в інший спосіб, витребовуваннѐ чи вилу-
ченнѐ судових справ, розглѐд ѐких не завершено, а також отриманнѐ 
матеріалів судових справ (копій документів, ѐкі містѐтьсѐ у справі, ви-
писок із неї тощо) з порушеннѐм встановленого законом порѐдку (непо-
вноважним суб'юктом, без належного документального оформленнѐ 
тощо) слід визнавати порушеннѐм принципів самостійності судів та 
незалежності суддів. Спеціальний правовий статус судді обумовлено 
виконаннѐм професійними суддѐми конституційної функції — здійсненнѐ 
правосуддѐ (Рішеннѐ КСУ від 05 квітнѐ 2011 року № 3-рп/2011), у зв'ѐзку з 
чим притѐгненнѐ судді до яридичної відповідальності маю певні особли-
вості. — Постанова Вищого спеціалізованого суду «Про зверненнѐ до 
Верховного Суду України про направленнѐ до КСУ конституційного по-
даннѐ щодо відповідності Конституції України положень пункту 13 ча-
стини другої статті 3, пункту 5 частини сьомої статті 3, підпункту 2 
пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень, а також частин тре-
тьої, дев'ѐтої, десѐтої статті 3 у частині притѐгненнѐ до яридичної 
відповідальності суддів та застосуваннѐ до них заборони, передбаченої 
частиноя четвертоя статті 1 Закону України від 16 вереснѐ 2014 року 
№ 1682-VII "Про очищеннѐ влади"» (17.10.2014 № 12). 

 Згідно з положеннѐми статті 154 КАС України суди повинні суворо до-
тримуватисѐ таюмниці нарадчої кімнати. Під час ухваленнѐ судового 
рішеннѐ ніхто не маю права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу 
суду, ѐкий розглѐдаю справу. При цьому обмін суддея думками з ким-
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небудь (крім складу суду) із приводу судового рішеннѐ, ѐке ухваляютьсѐ, у 
тому числі каналами зв'ѐзку, не допускаютьсѐ. Вихід суддів з нарадчої кі-
мнати до проголошеннѐ судового рішеннѐ може мати місце під час пе-
рерви длѐ відпочинку (протѐгом робочого часу та післѐ його закінченнѐ). 
Порушеннѐ таюмниці нарадчої кімнати ю грубим порушеннѐм норм про-
цесуального права і з урахуваннѐм інших обставин справи може бути пі-
дставоя длѐ скасуваннѐ ухвалених рішень суду. — Постанова Вищого 
адміністративного суду «Про судове рішеннѐ в адміністративній спра-
ві» (20.05.2013 № 7). 

 16. Згідно з положеннѐми статті 196 ЦПК суди повинні суворо дотриму-
ватисѐ таюмниці нарадчої кімнати. Під час ухваленнѐ судового рішеннѐ 
ніхто не маю права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, 
ѐкий розглѐдаю справу. Вихід судді з нарадчої кімнати до проголошеннѐ 
судового рішеннѐ може мати місце під час перерви длѐ відпочинку (про-
тѐгом робочого часу та післѐ його закінченнѐ). Тому, наприклад, вихід до 
нарадчої кімнати у п'ѐтниця та проголошеннѐ рішеннѐ в понеділок ю 
порушеннѐм її таюмниці. При цьому обмін суддея думками з ким-небудь 
із приводу судового рішеннѐ, що ухваляютьсѐ, не допускаютьсѐ. Пору-
шеннѐ правил про таюмниця нарадчої кімнати ю порушеннѐм норм про-
цесуального права і може бути підставоя длѐ скасуваннѐ рішеннѐ суду, 
ѐкщо це порушеннѐ призвело до неправильного вирішеннѐ справи, зокре-
ма в разі доведеннѐ факту спілкуваннѐ судді поза межами нарадчої кім-
нати з учасником процесу чи іншими особами з приводу справи, що розг-
лѐдаютьсѐ (частина третѐ статті 309 ЦПК, частина друга статті 338 
ЦПК). — Постанова ВСУ «Про судове рішеннѐ у цивільній справі» 
(18.12.2009 № 14). 

 20. Роз'ѐснити судам, що за змістом ст.322 КПК України при перебуванні 
суддів (судді) довгий час у нарадчій кімнаті у зв'ѐзку з постановленнѐм 
вироку, суд (суддѐ) з настаннѐм нічного часу вправі перервати нараду 
длѐ відпочинку, залишити нарадчу кімнату і відпочинок проводити у 
звичайних умовах до початку наступного робочого днѐ. При цьому слід 
враховувати, що відповідно до ст.54 КЗпП УКраїни нічний час почина-
ютьсѐ о 10-й годині вечора. Судам слід мати на увазі, що недодержаннѐм 
таюмниці наради суддів, ѐке ю істотним порушеннѐм кримінально-
процесуального закону, що тѐгне скасуваннѐ вироку, ю: складаннѐ вироку 
або його частини поза нарадчоя кімнатоя; не пов'ѐзане з відпочинком 
залишеннѐ нарадчої кімнати одним або всіма суддѐми (суддея), перебу-
ваннѐ у нарадчій кімнаті під час наради суддів сторонніх осіб; розголо-
шеннѐ висловляваних у нарадчій кімнаті міркувань. — Постанова ВСУ 
«Про додержаннѐ судами України процесуального законодавства, ѐке 
регламентую судовий розглѐд кримінальних справ» (27.12.1985 № 11, зі 
змінами). 

 

 Народні засідателі — особи (зазвичай громадяни), які у випадках, ви-
значених процесуальним законом, у складі суду вирішують справи ра-
зом із професійними суддями, забезпечуючи безпосередню участь на-
роду у здійсненні правосуддя. Наявність інституту народних засідате-
лів та його ефективне функціонування — ознака судової демократії. 
 Суд — це бярократіѐ закону. Якщо ви бярократизуюте народне правосу-

ддѐ, то надаюте йому форму суду. — Мішель Фуко. 
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 Длѐ успішного виконаннѐ своїх обов’ѐзків судова влада, ѐк гарант право-
суддѐ, основоположної цінності в державі, ѐка керуютьсѐ законом, по-
винна користуватисѐ довіроя громадськості. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі 
«Редакціѐ газети «Гривна» проти України» (Заѐви № 41214/08 та № 
49440/08, 16.04.2019) (п. 90). 

 

 Національна школа суддів України — державна установа зі спеціа-
льним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку висо-
кокваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-
дослідну діяльність. Діяльність регламентується ЗУ «Про судоустрій і 
статус суддів». Початкова існувала в статусі академії.  
 Традиційно підготовка яристів в Німеччині здійсняютьсѐ за моделля су-

дді. Університетська підготовка в такому процесі — лише частина ба-
гатоскладового процесу. Як сьогодні, так і в минулому. «Монополіѐ» ор-
ганів ястиції на провідну роль у підготовці майбутніх правників закріпи-
ласѐ в Пруссії, й в значній мірі зберегласѐ й донині. Так, наприклад, згідно з 
положеннѐм Верховного суду Пруссії 1555 р. претенденту на іспит на по-
саду судді слід було закінчити 5-ти річне університетське навчаннѐ і 
мати практичний досвід. У XVIII ст. у тій же Пруссії кандидат на судову 
посаду мав представити відповідний університетський документ, ѐким 
засвідчуваласѐ його «старанність і хороша поведінка», бути «матеріа-
льно забезпеченим» (логіка: щоб не утруднявати себе та інших в проце-
сі підготовки) та довести належність своюї поведінки. Виконавши ці пе-
редумови, кандидат одержував статус «аускультатора» й вивчав право 
(передусім процесуальне та місцеве) на практиці в певній судовій уста-
нові. На цьому процес підготовки не закінчувавсѐ. Йому додатково слід 
було ще пройти 4 річну практику в ѐкості референдаріѐ (Referendar) — 
статус, ѐкий існую донині. Й лише післѐ цього він набував право складати 
посадовий іспит у найвищому суді (Берліні). Призначеннѐ на судові посади 
залежало від результатів іспиту: ті, хто одержали кращі, призначалисѐ 
на вищі й краще оплачувані посади, посередні ставали так званими «ко-
місарами ястиції» та «державними адвокатами», а невдахи — обіймали 
посади секретарів, архівних працівників й т. п. — В’ѐчеслав Бігун. «Юри-
дична освіта в Україні та Німеччині» (2004).  

 

 Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи докумен-
тообігу суду — умисне внесення неправдивих відомостей чи несвоє-
часне внесення відомостей до автоматизованої системи документообі-
гу суду, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в автомати-
зованій системі документообігу суду, чи інше втручання в роботу ав-
томатизованої системи документообігу суду, вчинене службовою осо-
бою, яка має право доступу до цієї системи, або іншою особою шля-
хом несанкціонованого доступу до автоматизованої системи докумен-
тообігу суду. (Кримінальний кодекс України (2001)). 
 

— О — 

 Об’єктивність — один із принципів судової діяльності. 
Об’єктивність дослідження обставин справи полягає у недопущенні 
виявів упередженості, однобічності, обвинувального чи виправду-
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вального ухилів. Процесуальною гарантією цієї вимоги є приписи 
закону, за якими ніякі докази для суду чи іншого уповноваженого 
суб’єкта не мають наперед визначеної сили. 
 Абсолятна об'юктивність недосѐжна. — Василь Кандинський. «Точка і 

лініѐ на площині» (1926). 
 

 Обґрунтованість — фундаментальна правова категорія, яка в право-
судді постає як принцип і процедурна вимога до рішення. За законо-
давством України, судове рішення повинно бути законним (правова 
вимога) та обґрунтованим (фактична вимога). Обґрунтованість також 
постає як належне застосування правових норм. Перевіряється вищи-
ми судами.  
 

 Одностороння декларація (ЄСПЛ) — спеціальна процедура прова-
дження в Європейському суді з прав людини, що застосовується в ти-
пових справах. Одностороння декларація робиться державою-
відповідачем, коли остання бере на себе зобов’язання відшкодувати 
шкоду, заподіяну заявнику. Як правило, процедура ініціюється після 
того, як заявник відмовляється погодитися на пропозицію дружнього 
врегулювання, не подаючи належного обґрунтування. Якщо Суд вва-
жає пропозицію держави-відповідача обґрунтованою і приймає декла-
рацію, заява викреслюється зі списку справ Суду. 
 

 Окрема думка — позиція у прийнятті рішення, відмінна від позиції 
більшості; у судочинстві — письмовий документ, що викладає право-
ву позицію, обставини чи аргументи судді в разі незгоди з судовим 
рішенням більшості. Закономірне явище в разі колегіального прийн-
яття рішення. Проте не кожна юрисдикція в судочинстві дозволяє 
окремі думки; зокрема з огляду на потребу «єдиного голосу суду», до-
тримання таємниці нарадчої кімнати чи то підтримання авторитету 
суду, певного уявлення про належне внаслідок рішення суду («спра-
ведливості більшості»). На сучасному етапі інститут окремої думки в 
судочинстві набуває поширення і вважається проявом демократичнос-
ті. В Україні як термін ймовірно введено як буквальний переклад з ан-
глійської відповідного англомовного терміна (separate opinion). Розрі-
зняють розбіжні (dissenting opinion) та збіжні (concuting opinion) окремі 
думки: перші в випадку незгоди з рішенням суду, другі — згоди з рі-
шенням загалом, але незгоди з його частиною, доводами. Збіжні окре-
мі думки можуть з’являтися як наслідок або принципових розбіжнос-
тей, або звичайного непогодження з редакцією тексту судового рішен-
ня. На практиці окрема думка (її аргументи) можуть бути закладені в 
основі іншого, відмінного рішення, яке цього разу буде підтримане бі-
льшістю суддів.  
 Окрема думка судді — сформований суддея письмовий документ, ѐкий ю 

формоя визначеннѐ власної позиції судді в разі незгоди з прийнѐтим (на-
даним) рішеннѐм (висновком) або викладеннѐм обставин, що доповня-
ять мотивувальну частину рішеннѐ (висновку). Окрема думка відобра-
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жаю правову позиція судді у конкретній справі, ѐка розглѐдаласѐ судом, 
та спрѐмована на запереченнѐ, уточненнѐ або обґрунтуваннѐ висновків 
у рішенні суду. — Порѐдок веденнѐ Єдиного державного реюстру судових 
рішень, затверджене рішеннѐм ВРП 19.04.2018 № 1200/0/15-18.  

 Статистика — наше все! Однак судді Верховного Суду достатньо часто 
користуятьсѐ цим правовим інструментом. Слід зазначити, що най-
більш активно окремі думки пишуть судді Великої Палати (далі — ВП). За 
статистичними даними щодо роботи Верховного Суду, за перше півріч-
чѐ 2018 р. було складено 205 окремих думок, що становить лише 0,46% 
від загальної кількості розглѐнутих справ (44309). Водночас у ВП було 
складено 42 думки, що становить 5,33% від загальної кількості справ, 
розглѐнутих палатоя за цей період (788). Якщо проаналізувати дані 
ЄДРСР за період з 01.01.2018 р. до 01.08.2018 р., то можна побачити, що 
суддѐми ВП загалом було складено 103 окремі думки, що становить бі-
льше ніж 12% від кількості розглѐнутих справ за цей період (833). — Оле-
на Кібенко. «Окрема думка судді Верховного Суду — диверсіѐ чи героїчний 
вчинок?» Юридична газета (2018, №34). 

 Просте бажаннѐ висловитисѐ з приводу судового рішеннѐ у справі або 
виправити стилістику доречне длѐ наукового виданнѐ, але не длѐ судо-
вого рішеннѐ. Колишній Голова Верховного Суду Ізраїля Аарон Барак, ду-
мку ѐкого ѐ повністя поділѐя, назвав ті професійні чинники, ѐкі визнача-
ять моральний, ѐкщо не конституційний обов'ѐзок судді висловити 
окрему думку: «Суддѐ Верховного Суду часто питаю себе, чи потрібно 
йому писати окрему думку. Моѐ позиціѐ полѐгаю в тому, що ѐ не виокре-
мляя себе від позиції моїх колег тільки тому, що мені не подобаютьсѐ 
той спосіб, в ѐкий вони висловили своя позиція, або ѐ вважая, що можу 
зробити це краще. Стилістичні відмінності не повинні бути підставоя 
длѐ написаннѐ окремої думки. Звичайно, ѐкщо відмінність у поглѐдах 
стосуютьсѐ права, ѐ висловляя своя думку, навіть ѐкщо вона полѐгаю у 
повній незгоді з більшістя. Висловившись, ѐкщо певне питаннѐ виникаю 
знову, мені не обов'ѐзково заново викладати своя відмінну думку. Адже у 
питаннѐх, в ѐких стабільність ю фактично більш важливоя, аніж сут-
ність рішеннѐ (а таких випадків доволі багато), ѐ приюднуясь до більшо-
сті без викладеннѐ підстав длѐ відмінної думки кожного разу. Тільки ѐк-
що моѐ окрема думка стосуютьсѐ питаннѐ, що маю особливе значеннѐ - і 
це випливаю з суті моюї ролі ѐк судді, — ѐ не відступая і продовжуя ви-
кладати підстави своюї незгоди з більшістя: «При виборі між істиноя і 
стабільністя — істина переважаю». — Окрема думка судді КСУ Шевчука 
С.В. стосовно Висновку КСУ у справі за зверненнѐм Верховної Ради України 
про наданнѐ висновку щодо відповідності законопроекту про внесеннѐ 
змін до Конституції України (щодо правосуддѐ) вимогам статей 157 і 
158 Конституції України (27.01.2016). 

 

 Оригінальний текст (ЄСПЛ) щодо виконання рішень Європейського 
суду з прав людини — офіційний текст, виконаний офіційною мовою 
Ради Європи: а) Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року та протоколів до неї; б) рішення та ухвали Європей-
ського суду з прав людини; в) ухвали Європейської комісії з прав лю-
дини. Термін, визначений Законом України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» (2006). 
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 Особистість — якісна характеристика людини. Особистість постає як 
аспект внутрішнього світу людини, що виявляється в особливостях 
характеру та поведінки людини. Оскільки правосуддя здійснюється за 
участі суддів та інших осіб, то істотними стають особистісні характе-
ристики здійснення правосуддя. У дослідженні філософії правосуддя 
обстоюється ідея про те, що однією з гарантій здійснення правосуддя є 
особистість. Якість особистості конкретизує поняття доброчесність.  
 Суспільство — це доповнена або розширена особистість, а особистість 
— стисле або зосереджене суспільство. — Володимир Соловйов. 

 Притча «Судити за голосом». Післѐ того ѐк майстер Банкей пішов за-
світи, один сліпий, що жив поруч із храмом майстра, сказав другові: 
«Оскільки ѐ сліпий, ѐ не можу бачити обличчѐ лядини і змушений судити 
про його характер за звуком голосу. І скажу тобі, що щоразу, коли ляди-
на хвалить когось, в його голосі чути нотки заздрості. А коли лядина 
висловляю співчуттѐ, в голосі завжди можна вловити приховану ра-
дість. Тільки Банкей був іншим. Коли він говорив, що щасливий, ѐ чув 
тільки щастѐ. Коли ж він говорив, що сумую, в його голосі був тільки 
сум». — Цит. за: Олена Люонтюва / Елена Леонтьева. «Буддийскаѐ муд-
рость. Притчи и цитаты великих мастеров всех традиций» (2018). 

 Я знав шановних суддів, длѐ ѐких власні інтереси завжди стоѐли вище, 
ніж закон. Звичайно в таких служителів правосуддѐ добре підвішений 
ѐзик, вони хитрі й розумні, і репутаціѐ длѐ них — понад усе. У суді вони 
говорѐть про що завгодно тільки не по суті справи… Майже всі судді ви-
йшли з адвокатів і чудово володіять прийомами казуїстики; вони без кі-
нцѐ-края сиплять термінами, від ѐких у простого смертного в голові 
паморочитьсѐ. — Джонатан Свіфт. «Мандри Гуллівера». 

 

 Осудність — стан людини, в якому вона може усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) і керувати ними, як умова кримінальної відповідально-
сті. Зворотній стан людини — неосудність. 
 Осудноя визнаютьсѐ особа, ѐка під час вчиненнѐ кримінального правопо-

рушеннѐ могла усвідомлявати свої дії (бездіѐльність) і керувати ними. — 
Кримінальний кодекс України (2001). 

 Не підлѐгаю адміністративній відповідальності особа, ѐка під час вчинен-
нѐ протиправної дії чи бездіѐльності була в стані неосудності, тобто не 
могла усвідомлявати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної ду-
шевної хвороби, тимчасового розладу душевної діѐльності, слабоумства 
чи іншого хворобливого стану. — Кодекс України про адміністративні 
правопорушеннѐ (1984). 

 Не Гамлетів це вчинок. Він не винен. А чий це вчинок? Безуму його. — Ше-
кспір. «Гамлет». 

 

 Осуд — 1) прояв негативної оцінки, ставлення; 2) захід випливу (сан-
кція) товариського суду; 3) позначення покарання, як правило, в літе-
ратурних творах. Громадський осуд — поняття, яке узагальнює реаль-
ну або бажану оцінку, санкцію поведінки, подій чи особи з боку групи 
людей або уявної громадськості. Сучасними прикладами громадського 
осуду є визнання громадськими організаціями осіб (як правило, кан-
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дидатів у судді чи діючих суддів) такими, що не відповідають критері-
ями доброчесності (недоброчесниими). Осуд робиться на основі дові-
льних критеріїв на розсуд, а процес відзначається неформальністю. 
Особа, яка піддається осуду, має применшені, порівняно з судовим ро-
зглядом, гарантії. Покликаний мати моралізуючу функцію, шкодить 
репутації людини, яку піддають осуду. 
 28. За невиконаннѐ учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'ѐ-

зків, порушеннѐ статуту на них можуть накладатисѐ стѐгненнѐ, вста-
новлені чинним законодавством, статутом і правилами внутрішнього 
розпорѐдку гімназії, а також в установленому порѐдку виноситись гро-
мадський осуд. — Інструкціѐ про організація та діѐльність ліцея Мінос-
віти (20.07.1995 № 217).  

 Статтѐ 16. Товариський суд може застосувати до винного один з таких 
заходів впливу: 1) зобов'ѐзати публічно просити пробаченнѐ у потерпі-
лого або колективу; 2) оголосити товариське попередженнѐ; 3) оголо-
сити громадський осуд:… Статтѐ 21. Рішеннѐ товариського суду про 
оголошеннѐ товариського попередженнѐ, громадського осуду, громадсь-
кої догани або про накладеннѐ штрафу дію протѐгом року. Якщо особа, 
відносно ѐкої товариським судом застосовано захід громадського впливу, 
протѐгом року не вчинила нового правопорушеннѐ або антигромадсько-
го вчинку, вона вважаютьсѐ такоя, що не піддавалась заходам громадсь-
кого впливу. — «Положеннѐ про товариські суди Української РСР», за-
тверджене Указом Президії Верховної Ради УРСР (23.03.1977). 

 Заѐвник посилавсѐ на своя роль ѐк політичного журналіста в пляраліс-
тичному суспільстві; з ціюї позиції він вважав, що його обов'ѐзком було 
висловити свої поглѐди на осуд пана Візенталѐ паном Крайським (див. 
пункт 10 вище). Як і Комісіѐ, він також вважав, що політик, ѐкий сам 
звик піддавати критиці своїх опонентів, мав очікувати гострішої кри-
тики, ніж інші ляди. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі Лінгенса (08.07.1986). 

 «ДУРЕНЬ». Жив собі на світі дурень. Довго він жив приспівуяячи, але по-
троху стали доходити до нього чутки, що він усяди маю славу безмозго-
го негідника. Зніѐковів дурень і задумавсѐ над тим, ѐк би припинити ті 
неприюмні чутки? Раптова думка освітила нарешті його темну голову. І 
він, нітрохи не зволікаячи, втілив її. Зустрівсѐ йому на вулиці знайомий і 
взѐвсѐ той хвалити відомого художника. — Та що ви! - вигукнув дурень. 
— Художника цього давно здано в архів. Ви цього не знаюте? Я від вас 
цього не очікував. Ви — відстала лядина. Знайомий злѐкавсѐ і одразу по-
годивсѐ з дурнем. — Яку прекрасну книжку ѐ прочитав сьогодні! — гово-
рив йому інший знайомий. — Та що ви! — вигукнув дурень. — Як вам не 
соромно?! З неї ніѐкого толку; всі на неї давно махнули рукоя. Ви цього не 
знаюте? Ви — відстала лядина. І цей знайомий злѐкавсѐ і погодивсѐ з ду-
рнем. — Що за чудова лядина мій друг N. N.! — говорив дурневі третій 
знайомий. — Істинно благородна істота! — Та що ви! — вигукнув ду-
рень. — N. N. — ѐвний негідник! Рідня вся пограбував. Хто ж цього не 
знаю? Ви — відстала лядина! Третій знайомий теж злѐкавсѐ і погодивсѐ 
з дурнем, відступивсѐ від друга. І кого б чи що б не хвалили в присутності 
дурнѐ — у нього на все була одна відповідь. Хіба іноді додасть з докором: 
— А ви все ще вірите в авторитети? — Зляка! Жовчник! — починали 
тлумачити про дурнѐ його знайомі. — Але ѐка голова! — І ѐка мова! — 
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додавали інші. — О, так він — талант! Скінчилосѐ тим, що видавець од-
ніюї газети запропонував дурня очолити в нього відділ критики. І дурень 
став критикувати все і всіх, анітрохи не зміняячи ні манери своюї, ні 
своїх вигуків. Тепер він, хто кричав колись проти авторитетів, — сам 
авторитет, і янаки перед ним благоговіять і боѐтьсѐ його. Та й ѐк їм 
бути, бідним янакам? Хоч і не слід, взагалі то кажучи, благоговіти... але 
тут, мабуть, ѐкщо не благоговітимеш — у відсталі ляди потрапиш! 
Житію дурнѐм між боѐгузами. — Іван Тургенюв (Иван Тургенев) «Дурак» 
(1878). 

 Як держава не творить суд, ляди творѐть осуд. 

 Як судѐть громадоя, то й невинному дістаютьсѐ. 

 
— П — 

 

 Пасивізм (passivism) — спосіб судового тлумачення (зокрема кон-
ституції), за яким суд як орган судової влади повинен показати повагу 
до інших гілок влади. З позицій пасивізму судова гілка влади повинна 
віддати вирішення незрозумілих питань із позицій політичної моралі 
іншим гілкам влади. Це, відтак, може означати, що конституція буде 
розтлумачена з позиції більшості (погляд більшості домінуватиме). 
Критика способу полягає в тому, що він не забезпечує справедливості 
меншинам: законодавці відображають та слідують волі більшості, яка, 
зокрема, виражається під час виборів. Відтак, постає питання про 
встановлення та дотримання прав меншин. Розглядається, зокрема, в 
працях Дворкіна поряд із таким способом тлумачення, як історизм. 
 Будда сказав ѐкось, що лядина не може судити лядину. Ми ніколи точно 

не знаюмо ситуація і помисли оточуячих. Нам дуже складно зрозуміти, 
погана лядина чи хороша, і тому найкраще, що можна зробити, — про-
сто залишити все ѐк ю. — Кармапа XVII Трінле Тхае Дордже. 

 

 Печерське правосуддя — вислів сучасного українського слововжи-
вання на позначення політично залежного і корумпованого суду, який 
виконує політичне замовлення вдаючи здійснення правосуддя. Похо-
дить від назви Печерського районного суду міста Києва, у якому розг-
лядалися резонансні політичні судові процеси («справа Тимошенко», 
«справа Луценка» та ін.). Аналог вислову «басманне правосуддя» в 
Росії. Вживається і термін «печерне правосуддя». 
 «Сьогодні Україна в багатьох відношеннѐх ю частиноя російської цивілі-

зації так званого «русского міра». І коли ми говоримо про русифікація, ми 
здебільшого маюмо на увазі лише один її аспект – мовний. Але крім мов-
ної русифікації, була ще і русифікаціѐ політико-яридична, коли Україна 
успадкувала російськість походженнѐ державно-політичного інституту, 
в тому числі — сучасна формально незалежна Україна», — зазначив Ігор 
Лосюв. «От, наприклад, Генеральна прокуратура України, ѐку справедли-
во називаять ГПУ. Це справді в певному сенсі ГПУ. Тому що вона зберігаю 
суто радѐнську систему так званого загального наглѐду. Це коли проку-
ратура сама веде слідство і сама наглѐдаю за його законністя. Але ще 
древні римлѐни казали, що ніхто не може бути суддея у своїй власній 
справі. Наша прокуратура ю суддея у своїй власній справі: вона сама за 
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собоя наглѐдаю. Це — російська традиціѐ», — наголосив експерт. На його 
думку, українське право – це також частина російського права з його 
традиціѐми. «Тільки в Росії його називаять «басманне правосуддѐ», ѐк-
що говорити про судочинство, а в нас називаять «печерське правосуд-
дѐ». Але це один і той самий тип судочинства. Хоча, це не ю український 
витвір, це ю продукт політичного щепленнѐ. Бо народ «Правди Яросла-
вичів», Магдебурзького права і Литовського статуту сам не міг ство-
рити таке «право». Воно не притаманне українській традиції», — підк-
реслив Лосюв. — «Експерт: Україна повинна відмежуватисѐ від впливу Ро-
сії ѐк позаювропейського цивілізаційного феномену» (2013). 

 Не завжди дотримуятьсѐ принципів розподілу державної влади на зако-
нодавчу, виконавчу та судову, самостійності судів та незалежності суд-
дів вітчизнѐні законодавці. Так, 17 травнѐ 2007 року народні депутати 
ухвалили Постанову Верховної Ради «Про спроби маніпуляваннѐ Печерсь-
ким районним судом м. Киюва у впливі на діѐльність Центральної вибор-
чої комісії», що містить положеннѐ, ѐкі за своїм змістом ю втручаннѐм у 
здійсненнѐ правосуддѐ, тиском на суддів, неповагоя до суду та привлас-
неннѐм його функцій. — Заѐва ВС України та Ради суддів України «Щодо 
роботи суддів в умовах політичної кризи та правової невизначеності по-
вноважності парламенту» (21.05.2007). 

 Усѐ філософіѐ Конвенції ґрунтуютьсѐ на тому припущенні, що державні 
органи держав-учасниць діять добросовісно. Дійсно, будь-ѐка державна 
політика чи окремий захід може мати «прихований мотив» та слугува-
ти іншим цілѐм, ніж ті, що були проголошені. Це викликаю особливе за-
непокоюннѐ у випадках, коли кримінальне законодавство використову-
ютьсѐ длѐ інших цілей, ніж притѐгненнѐ до відповідальності осіб, що 
вчинили злочин або протиправне діѐннѐ. У таких випадках встановленнѐ 
тільки порушень прав лядини, гарантованих статтѐми 5 та 6 Конвен-
ції, не буде достатнім, оскільки такий підхід не викрию та не вкаже на 
справжня проблему, а саме на свідоме зловживаннѐ державноя владоя. 
— Окрема думка (спільна особлива думка) суддів ЄСПЛ Юнгвірта, Нуссбе-
ргер та Потоцького у справі ЄСПЛ «Тимошенко проти України» (Заѐва № 
49872/11, 30.04.2013) (витѐг). 

 
 Підозра — обґрунтоване припущення, яке ґрунтується на попередніх 

даних, про те, що певна особа скоїла кримінальне правопорушення; 
припущення про незаконне збагачення особи в сфері протидії коруп-
ції. Підозра не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним 
шляхом. Особа, якій у порядку, передбаченому законом, повідомлено 
про підозру, набуває статус підозрюваного. У разі якщо особі не вру-
чено повідомлення про підозру після 24 годин з моменту затримання, 
така особа підлягає негайному звільненню. День повідомлення про пі-
дозру — початок відліку строку досудового розслідування: впродовж 
одного місяця щодо кримінального проступку; двох місяців щодо 
вчинення злочину. Законом регламентується форма та зміст повідом-
лення про підозру.  
 Підозра — припущеннѐ, що ґрунтуютьсѐ на результатах аналізу наѐвної 

інформації та може свідчити про те, що фінансова операціѐ або її учас-
ники, їх діѐльність чи походженнѐ активів пов’ѐзані з легалізаціюя (від-
миваннѐм) доходів, одержаних злочинним шлѐхом, фінансуваннѐм теро-
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ризму та/або фінансуваннѐм розповсядженнѐ зброї масового знищеннѐ, 
або із вчиненнѐм іншого кримінального правопорушеннѐ або діѐннѐ, за 
ѐке передбачені міжнародні санкції. — Закону України «Про запобіганнѐ 
та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шлѐхом, фінансування тероризму та фінансування розповсядженнѐ 
зброї масового знищеннѐ» (06.12.2019 № 361-IX). 

 Притча «Злодій чи не злодій». В одного чоловіка пропала курка. Подумав 
він на сусіда, що той вкрав курку. Став до нього придивлѐтисѐ, і все йому 
здаютьсѐ: і ходить сусід, ѐк злодій, очі відводить убік, ѐк злодій, і говори-
ти з ним уникаю, ѐк злодій. Але ось інший сусід приніс лядині його курку — 
та забрела до нього на подвір'ѐ. Придививсѐ знову чоловік до свого сусіда 
— ніби й не схожий той на злодіѐ: і ходить, і говорить, і дивитьсѐ, ѐк че-
сна лядина. — «Притчи. Даосские, китайские, дзэнские» (2010). 

 

 Пілотне рішення (ЄСПЛ) — спеціальна процедура провадження в 
Європейському суді з прав людини, метод, розроблений ЄСПЛ для 
розгляду численних заяв, в основі яких однакові структурні чи систе-
мні проблеми на національному рівні, за яким таке рішення тимчасово 
призупиняє розгляд подібних справ і зобов'язує державу-відповідача 
вирішити таку проблему. Такі проблеми охоплюють, так звані «повто-
рювані» заяви, що своєю чисельністю «завантажують» Суд. У «пілот-
ному рішенні» встановлюється порушення Конвенції, визначається 
системна чи структурна проблему, а також вказується, які заходи слід 
вжити державі (уряду) за певний час. На період вжиття заходів прова-
дження у подібних справах, як правило, призупиняється. Проте Суд 
може відновити розгляд «відкладених» справ, якщо цього вимагають 
інтереси правосуддя. Першим «пілотним рішенням» було рішення в 
справі «Броньовський проти Польщі» (2004) за заявами вказаного зая-
вника та заявників Забужжя. Щодо України, то на 2020 рік пілотне рі-
шення Судом ухвалювалося в трьох справах. Уперше — в справі 
«Юрій Миколайович Іванов проти України» (2009). Встановивши по-
рушення статті 6 Конвенції, Україну також було зобов’язано запрова-
дити засоби загального характеру, зокрема ефективний засіб юридич-
ного захисту, який би забезпечив адекватний та достатній захист від 
невиконання або затримки у виконанні рішень національного суду. 
Україні було надано рік, а відтак — ще 6 місяців. Призупинивши розг-
ляд понад 2000 подібних заяв, Суд у 2012 році визнав, що Україною, 
попри вирішення окремих справ, не прийнято необхідні загальні захо-
ди. Тому Суд вирішив відновити розгляд відповідних заяв. Рішенням 
Великої палати у справі «Бурмич та інші проти України» (2017) щодо 
тривалого невиконання остаточних судових рішень, Суд зазначив, що 
5 поданих заяв є частиною групи з 12,143 подібних заяв, які розгляда-
ються Судом. Велика палата вирішила їх об’єднати, і розглядати від-
повідно до зобов'язання, встановленого в пілотному рішенні 2009 ро-
ку. Суд вирішив вилучити всі ці заяви з розгляду та направити їх Ко-
мітету Міністрів РЄ, для розгляду у межах загальних заходів примусо-
вого характеру, викладених у пілотному рішенні. Щодо інтересів фак-
тичних і потенційних заявників Суд визнав, що їхній розгляд не відпо-
відає завданням Конвенції. Заявникам не було присуджено компенса-
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ції. Рішення в «справі Бурмич» — приклад колізії інтересів правосуддя 
в інтересах індивідуальних заявників та доцільності в розумінні інте-
ресів функціонування самого Суду та Конвенції. В 2020 році Суд у 
справі «Сукачов проти України» встановив системні проблеми з до-
триманням в Україні статті 3 Конвенції, пов’язані також зі скаргами за 
статтею 5, та зобов’язав Україну упродовж 18 місяців з дати остаточ-
ності рішення «надати комбінацію ефективних внутрішніх засобів за-
хисту щодо умов тримання під вартою, які мають як превентивний, 
так і компенсаційний ефекти, з метою повного виконання вимог, ви-
кладених у цьому рішенні». З-поміж таких проблем — «переповнення 
місць тримання», «надмірна тривалість досудового слідства». Смисл 
пілотного рішення — у разі його виконання більший толк для більше 
людей, а відтак і держави, її іміджу з дотримання прав людини. 
Див. також: Зразкове рішення. 
 За своюя суття пілотні рішеннѐ визначаять результат великої кілько-

сті справ, окрім конкретної справи, що розглѐдаютьсѐ, та враховуять 
інтереси інших фактичних або потенційних потерпілих. Це було прийн-
ѐто та визнано Договірними Сторонами (див., наприклад, підпункт «с» 
пункту 20 Брайтонської декларації, в ѐкому вітаютьсѐ продовженнѐ за-
стосуваннѐ пілотних рішень, пункт 122). Таким чином, легітимність 
процедури пілотного рішеннѐ не оспоряютьсѐ і наразі вона закріплена у 
Регламенті Суду (Правило 61) відповідно до запиту Договірних Сторін, 
викладеному в Інтерлакенській декларації, в ѐкій вони наголосили на то-
му, що Суд маю «розвивати прозорі та передбачувані стандарти стосо-
вно відбору заѐв, процедури, ѐкої потрібно дотримуватись, і поводженнѐ 
із викладеними справами» (див. пункт 120). — Рішення ЄСПЛ у справі «Бу-
рмич та інші проти України» (заява № 46852/13 та інші), 12.10.2017. 

 

 Повний доступ до судових рішень — режим доступу до внесених 
до Реєстру електронних копій судових рішень, який передбачає 
можливість одержання та використання інформації, що міститься у 
Реєстрі, зокрема відомостей, які не можуть бути розголошені в су-
дових рішеннях, відкритих для загального доступу. — «Порядок 
ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» (2009). 
 

 Позасудові органи — 1) державні несудові органи, наділені правом 
виносити вироки в кримінальних справах і застосовувати репресивні 
заходи (висилка, ув’язнення до установ виконання покарань в адмініс-
тративному порядку). Широко використовувалися у Російській імперії 
для боротьби з революційним рухом, а також у СРСР у перші роки ра-
дянської влади (Всеукраїнська надзвичайна комісія та її органи на міс-
цях; в Україні Особлива комісія з адміністративної висилки при НКВС 
УСРР; Особливі наради, «двійки» і «трійки»; Судова колегія при 
ОДПУ (1923-34). В Україні за чинною Конституцією 1996 року право-
суддя здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а 
також присвоєння цих функцій іншим органами чи посадовими осо-
бами не допускаються; 2) способи вирішення конфліктів — альтерна-
тивні (позасудові) методи врегулювання спорів (як-от медіація). 
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 Позивач — особа, яка пред’являє позов відповідачеві, сторона в 
процесі (цивільному, господарському, адміністративному, інколи 
— в кримінальному). Позивач повинен бути належним, судом про-
вадить заміну при встановленні зворотного. Встановлюється про-
цесуальне правонаступництво і співучасть позивачів (обов’язкова 
та факультативна), які мають рівні процесуальні права.  
 Хто ходить по судах, то про того йде негарна слава.  

 На суді, що на воді, не втонеш, то замочишсѐ. 

 Судді—рибка, а прохачеві — луска? 

 Суд завів, став гол, ѐк сокіл.  

 Не ходи до суду, бо хліба не буде.  

 Від злодіѐ біда, від суда — нужда.  

 Дере коза лозу, а вовк козу, а вовка мужик, а мужика пан, а пана ярис-
та, а яристу чортів триста. 

 

 Позов — правовий, цивільний процесуальний засіб у формі вимоги, 
яким забезпечується реалізація права на звернення до суду з метою за-
хисту зазвичай майнових і особистих немайнових прав та охоронюва-
них законом інтересів у справах, що виникають у спорах, зазвичай, із 
цивільних, сімейних, трудових та інших правовідносин. Вимога до су-
ду називається «позовом» або «позовною вимогою» і опосередкову-
ється позовною заявою, в якій містяться вимоги до відповідача, розк-
риваючи матеріально-правову та процесуально-правову сторони, що 
обґрунтовуються нормами відповідних галузей права, якими врегу-
льовані відносини сторін. 
 Голий голого не позива. 

 Якщо твій позивач каді, допомоги проси в Аллаха. — Турецьке прислів’ѐ. 

 Правду не судѐть. 

 Коли правдиве діло, то говори сміло. 

 Як почаласѐ тѐганина — не раз упріла в мене чуприна. 

 За праве діло стій сміливо. 

 Краще втопитьсѐ, чим судитьсѐ. 

 Тѐжба — петлѐ, а суд — шибеницѐ. 

 Хоч і праве діло, а в кишені засвербіло 

 З суду грошей не носѐть. 

 Краще матер'ѐний мир, чим ремінний суд.  

 З казноя судитьсѐ, то краще втопитьсѐ.  

 З казноя не судись — своїм поступись.  

 Хто боретьсѐ з морозом, у того завжди вуха померзлі. 
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Так ѐк в спорах він був сильніше, то нерідко його били і тѐгали за волоссѐ, а 
ще частіше висміявали і папляжили; але він приймав все це, не опирая-
чись. Одного разу, навіть отримавши стусана, він і це стерпів, а коли 
хтось здивувавсѐ, він відповів: «Якби мене брикнув осел, хіба став би ѐ по-
зиватисѐ до нього до суду?». — Діоген Лаертський про Сократа. 
 

 Покарання — санкція за порушення, як правило, захід державного 
примусу за кримінальне правопорушення. Розрізняється за видами, 
суб’єктами, сферами правової охорони тощо. У кримінальному праві 
та процесі можуть бути основними і додатковими, і застосовуються 
(виконуються) у сфері, позначеній як інститут призначення покарання, 
за рішенням суду вповноваженими органами. Суд має повноваження 
призначити більш м’яке покарання, ніж регламентовано нормою зако-
ну. За актами амністії чи помилування можливе повне або часткове 
звільнення чи пом’якшення покарання або відповідальності. 
 Конвенціѐ не заборонѐю застосуваннѐ покараннѐ у виді довічного позбав-

леннѐ волі до осіб, ѐких було визнано винними у вчиненні особливо тѐж-
ких злочинів, наприклад, умисному вбивстві. Однак, длѐ того, щоб таке 
покараннѐ відповідало вимогам статті 3 Конвенції, воно маю бути de 
jure та de facto таким, ѐке може бути скороченим, що означаю ѐк наѐв-
ність у засудженого перспективи звільненнѐ, так і можливість переглѐ-
ду. Основа такого переглѐду повинна охоплявати оцінку наѐвності за-
конних підстав пенологічного характеру длѐ подальшого триманнѐ за-
судженого під вартоя. До цих підстав належить покараннѐ, стриму-
ваннѐ, захист суспільства та реабілітаціѐ. Співвідношеннѐ між ними не-
обов’ѐзково ю сталим і може зміняватисѐ упродовж відбуваннѐ пока-
раннѐ, тому підстави, ѐкі спочатку виправдовували триманнѐ під вар-
тоя, можуть не виправдовувати його післѐ тривалого строку відбуван-
нѐ покараннѐ. Наголошуютьсѐ на важливості реабілітації, оскільки саме 
в цьому наразі полѐгаю акцент у політиці країн Європи щодо обраннѐ по-
карань, ѐк це відображено у практиці Договірних держав, відповідних 
стандартах, прийнѐтих Радоя Європи, та відповідних міжнародних до-
кументах (див. згадане рішеннѐ у справі «Вінтер та інші проти Сполуче-
ного Королівства» (Vinter And Others v The United Kingdom), пункти 59-81). 
— Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Петухов проти України (№ 2)» (Заѐва № 
41216/13), 12.03.2019 (п. 168). 

 Старці, мудреці, свѐщеннослужителі збиралисѐ, судили, засуджували, а 
весь народ виконував вирок, ѐкий вони виносили. Так ѐк понѐттѐ про пра-
восуддѐ поюднувалосѐ з ім'ѐм Бога, то вони думали, що покарати винного 
— це славити Творцѐ. Відмовитисѐ брати участь у покаранні було не 
тільки ганебним, але навіть вважалосѐ свѐтотатством. — Генріх Сан-
сон. «Записки Палача» (1993). 

 Притча про прощеннѐ. Одного разу свѐтого старцѐ запросили обсудити 
гріхи одного ченцѐ і покараннѐ, ѐке слід було присудити за ці гріхи. Ста-
рець спочатку відмовивсѐ, але потім прийшов. На плечі його висів дірѐ-
вий кошик, з ѐкого сипавсѐ пісок. — Що це? — запитали старцѐ. — Скажи 
нам, отче, навіщо тобі цей кошик? — Це, брати, мої гріхи, вони сип-
лятьсѐ позаду мене, — відповів старець. — Але ѐ не дивлясѐ на них, а 
прийшов, ѐк і ви, судити чужі гріхи. Почувши ці слова, братіѐ пробачила 
грішному. — «Притчи Библейские христианские еврейские» (2010). 
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 Політичний судовий процес — суд над особою чи групою осіб з по-
літичних мотивів, у якому доцільність домінує над справедливістю, 
а жертви можуть визнаватися політичними в’язнями або в’язнями со-
вісті. Як правило охоплюють різні форми кримінального пересліду-
вання, зокрема і досудові. Частина механізму політичних репресій, 
який, як правило, здійснюється від імені держави. Не кожен «суд над 
політиком» є політичним процесом. Складність визначення ознак по-
літичного судового процесу на практиці зумовлена тим, що інколи на-
явні юридичні підстави для юридичної відповідальності, і якщо так, 
постає питання про мотив і його ступінь значущості в переслідуванні. 
Хоча такий процес може бути законними, він не є здійсненням право-
суддя: його мета чи мотив є, як правило, політичним (боротьба за вла-
ду, ідеологічна боротьба, усунення опонентів, незгідних), а сторони не 
є юридично рівними, тому з формально-юридичної точки зору такі 
процеси є дискримінаційними. 
Історично поширене явище. Це поняття можуть охоплювати такі відо-
мі історичні та описані в літературі процеси, як суд над Сократом і суд 
Пилата. Залишається питанням, чи є інквізиційні суди політичними, 
водночас такі суди, як суд на Яном Гусом, можуть вважатися такими, 
оскільки носять ідеологічний характер, а його жертви, мирно відсто-
юючи переконання, стали тим, кого нині вважають «в’язнями совісті». 
Поширеним проявом таких процесів була діяльність революційних 
трибуналів, політичні процеси в СРСР.  
Правозахисники використовують термін «в’язень сумління» (англ. 
prisoner of conscience) для позначення особи, яку переслідують (зокре-
ма і ув'язнюють) за мирне вираження політичних, релігійних чи інших 
поглядів (переконань) або за ознакою раси, сексуальної орієнтації. Ви-
знавши осіб в’язнями сумління, правозахисна організація «Міжнарод-
на амністія» закликає їх звільнити.  
Ширше використовують термін «політичний в’язень», яке актуалізу-
ється у діяльності міжнародних організацій, і розширює зміст поняття 
політичних судових процесів. Практична необхідність у визначенні 
критеріїв виникає з огляду на зобов’язання окремих держав звільнити 
таких в’язнів, що є умовою їхнього вступу до організації. Як наслідок, 
ПАРЄ розробила та затвердила Резолюцію 1900 (2012) «Про дефініцію 
політичного в’язня», встановивши п’ять самостійних критеріїв. Так, 
«особа, позбавлена особистої свободи, вважається політичним в'язнем: 
якщо a) її затримано з порушенням однієї з основних гарантій, встано-
влених Європейською конвенцією з прав людини та її Протоколами 
(ЄКПЛ), зокрема таких, як свобода думки, совісті та віросповідання, 
свобода вираження поглядів та інформації, свобода зібрань та асоціа-
цій; b) тримання під вартою застосовано з чисто політичних причин 
без зв'язку з правопорушенням; c) з політичних мотивів тривалість 
ув'язнення або його умови явно не пропорційні правопорушенню, за 
яким особу визнано винуватою або підозрюваною; d) з політичних мо-
тивів його чи її затримують дискримінаційно в порівнянні з іншими 
особами; або, е) затримання — результат провадження, яке було явно 
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несправедливим, і це видається зв’язаним із політичними мотивами 
влади». При цьому, особи, позбавлені особистої свободи за терористи-
чні злочини, не вважаються політичними в'язнями, якщо їх притягува-
ли до кримінальної відповідальності та засудили за такі злочини від-
повідно до національного законодавства та ЄКПЛ. 
Європейський суд з прав людини має прецеденти і власний «доволі 
суворий» стандарт доведення судових процесів, переслідувань полі-
тично вмотивованими на підставі статті 18 ЄКПЛ (Межі застосування 
обмежень прав. Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо 
зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, 
для яких вони встановлені). Так, заявник може скаржитися на державу 
до ЄСПЛ, стверджуючи, що його права і свободи було обмежено з по-
літичних мотивів у розумінні неналежних підстав; при цьому, за прак-
тикою Суду, заявник повинен переконливо довести, що справжня ціль 
державних органів була не такою, як проголошувалося (або яка може 
обґрунтовано припускатись, виходячи з контексту); тобто, для встано-
влення порушення ст. 18 ЄКПЛ підозри про те, що державні органи 
користувались владою для іншої цілі, ніж та, що передбачена ЄКПЛ, 
недостатньо. Ця стаття також не має самостійного значення і може бу-
ти застосована лише в поєднанні з іншими статтями Конвенції. Тобто, 
заявник не може скаржитися винятково на вчинення політичних судо-
вим процесів. ЄСПЛ, не вживаючи термін «політичний судовий про-
цес», встановив порушення ст. 18 ЄКПЛ у кількох справах, зокрема у 
справах «Луценко проти України» (2012) та «Тимошенко проти Укра-
їни» (2013). 
Питання про політично вмотивовані процеси виникає і в міжнародно-
му праві, зокрема при визнанні рішень іноземних судів. Так, держава, 
яку за договором про визнання, про це запитують, як виняток, вправі 
відмовити у виконанні судового рішення (вироку) в разі, якщо «зло-
чин, за який винесено вирок, має політичний характер», коли запиту-
вана держава вважає, що існують істотні підстави для висновку про те, 
що винесення вироку чи його суворість обумовлені політичними пе-
реконаннями.  
Підміняючи право законом та ігноруючи справедливість, політичний 
судовий процес, його організатори і виконавці створюють видимість 
здійснення правосуддя. На практиці ще формується інститут відпові-
дальності за організацію і виконання таких процесів. Поширення на-
буває політична відповідальність у формі демократичної зміни влади, 
притягнення до відповідальності держави в ЄСПЛ. За принципом 
справедливості жертви політичних судових процесів, політичних реп-
ресій можуть (і повинні) бути реабілітовані, а заподіяна моральна та 
матеріальна шкода — відшкодованими їм або їхнім спадкоємцям. 
Поширеними є перегляд судових рішень, прийняття актів амністії та 
помилування. 
 Револяційний трибунал не може бути правосуддѐм. Він може бути 

тільки знарѐддѐм покараннѐ всіх ворогів вітчизни, а не знарѐддѐм боро-
тьби проти злочинців. — Фільм «Дантон» (реж. Анджей Вайда, 1982), 
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цит за: Вѐчеслав Бигун. «Юридические фильмы. Учебный киногид о праве 
и яристах» (2001)). 

 Система органів правопорѐдку не перетвориласѐ з механізму пересліду-
вань і репресій на інститут встановленнѐ об'юктивної істини, захисту 
та відновленнѐ порушених прав і свобод лядини, забезпеченнѐ справед-
ливості правосуддѐ. — Постанова Верховної Ради України «Про Рекомен-
дації парламентських слухань на тему: "Про стан правосуддѐ в Україні"» 
(27.06.2007 № 1245-V). 

 106. Суд повторяю, що всѐ структура Конвенції ґрунтуютьсѐ на презум-
пції добросовісності дій органів державної влади країн-учасниць. Дійсно, 
будь-ѐка державна політика чи окремий захід може мати «прихований 
мотив», а презумпціѐ добросовісності ю спростовноя. Однак заѐвник, 
ѐкий стверджую, що його права і свободи були обмежені з неналежних пі-
дстав, повинен переконливо довести, що справжнѐ ціль державних орга-
нів була не такоя, ѐк її було проголошено (або ѐка може обґрунтовано 
припускатись, виходѐчи з контексту). Простої підозри про те, що дер-
жавні органи користувались своюя владоя длѐ іншої цілі, ніж та, що пе-
редбачена Конвенціюя, недостатньо, щоб довести порушеннѐ статті 
18 Конвенції. Крім того, високий політичний статус не надаю імунітету 
(див. рішеннѐ від 31 травнѐ 2011 року у справі «Ходорковський проти Ро-
сії» (Khodorkovskiy v. Russia), заѐва № 5829/04, пункти 255 та 258). 107. 
Коли маю місце твердженнѐ за статтея 18 Конвенції, Суд застосовую 
дуже суворий стандарт доведеннѐ. Результатом цього ю те, що існую 
лише декілька справ, в ѐких було встановлено порушеннѐ цього положен-
нѐ Конвенції…. 108… У цьому контексті Суд зазначаю, що особа заѐвника, 
ѐкий був одним з лідерів опозиції та спілкувавсѐ з представниками засо-
бів масової інформації, ѐвно привертала велику увагу суспільства. Також 
можна визнати, що заѐвник, ѐкого було обвинувачено в зловживанні 
службовим становищем, мав право відповісти на таке обвинуваченнѐ 
через засоби масової інформації. Органи прокуратури, ѐкі прагнули за-
тримати заѐвника, прѐмо вказали на спілкуваннѐ заѐвника із представ-
никами засобів масової інформації, ѐк на одну з підстав длѐ його затри-
маннѐ, та звинуватили його у спотворенні суспільної думки про вчинені 
ним злочини, дискредитації органів прокуратури та у здійсненні впливу 
на майбутній судовий процес з метоя уникненнѐ кримінальної відповіда-
льності…. 109. На думку Суду, таке обґрунтуваннѐ органів прокуратури 
ѐвно демонструю їх спробу покарати заѐвника за публічне висловленнѐ 
незгоди з пред'ѐвленими йому обвинуваченнѐми та відстояваннѐ своюї 
невинуватості, на що він мав право. За таких обставин Суду нічого не 
залишаютьсѐ, ѐк встановити, що обмеженнѐ свободи заѐвника, дозволе-
не за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, застосовувалось не 
лише з метоя допровадженнѐ його до компетентного судового органу 
за наѐвності обґрунтованої підозри у вчиненні ним правопорушеннѐ, а й з 
інших причин. 110. Відповідно мало місце порушеннѐ статті 18 у поюд-
нанні зі статтея 5 Конвенції. — Рішеннѐ у справі «Луценко проти Украї-
ни» (Заѐва № 6492/11, 03.07.2012). 

 Якщо права політично активних осіб обмежуятьсѐ з метоя перешко-
дити або унеможливити їхня участь у політичному житті країни, де-
мократіѐ знаходитьсѐ під загрозоя. … вірним ю те, що політичний про-
цес ю докорінно відмінним від процесу відправленнѐ правосуддѐ. При 
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встановленні того, що при обмеженні політика в правах лядини держа-
вні органи мали неналежні мотиви, Суд не може прийнѐти в ѐкості дока-
зу думки та рішеннѐ політичних установ або неурѐдових організацій, або 
заѐви інших політичних осіб (див. вищезазначене рішеннѐ у справі «Ходо-
рковський проти Росії» (Khodorkovskiy v. Russia), п. 259). Суд маю ґрунту-
вати свої висновки щодо порушеннѐ статті 18 Конвенції тільки на конк-
ретних фактах справи. — Спільна особлива думка суддів ЄСПЛ Юнгвірта, 
Нуссбергер та Потоцького стосовно Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Тимошенко 
проти України» (Заѐва № 49872/11, 30.04.2013).  

 Притча «Послідовник пророка». Один яродивий почав видавати себе за 
пророка. Його схопили і привели до султана. Султан допитав його в при-
сутності каді і сказав: — Цѐ лядина вдаласѐ до свѐтотатства, нахаб-
ного і ганебного. Що каже закон, ѐка кара передбачена за це? — Якщо він 
буде наполѐгати на своюму — належить покарати його смертя. — Ти 
чув, що сказала цѐ шанована всіма лядина? — запитав у яродивого сул-
тан. — Як у тебе ѐзик повертаютьсѐ називати себе пророком? Якщо ти 
пророк, покажи нам чудо! — Добре, — відповів той. — Нехай сяди прине-
суть гострий-найгостріший меч. — Навіщо? — здивувавсѐ султан. — 
Повелитель, ти хотів чуда, і воно буде. Спочатку ѐ відрубая голову каді, 
а потім воскрешу його з мертвих. — О поважний! — закричав каді, почу-
вши ці слова. — Я перший в тебе увірував! Відтепер можеш вважати 
мене своїм послідовником! — «Притчи. Хасидские, египетские, суфийс-
кие» (2010). 

 

 Помилування — акт гуманізму (милосердя) до особи про звільнення 
від відбування кримінального покарання. На відміну від амністії, як 
правило, видається главою держави стосується конкретної особи й іні-
ціюється та здійснюється за клопотання такої особи. Не залежить від 
тяжкості вини, хоча враховується при визначенні доцільності помилу-
вання. Використовується як правовий інструмент, що сприяє виданню 
(передачі) засуджених осіб іншій державі. В Україні видається Прези-
дентом України. У разі відмови нове клопотання може подаватися не 
раніше, ніж через рік з моменту відхилення, а в разі засудження до до-
вічного позбавлення волі — не раніше ніж через 5 років. 
 

 Правило чотирьох (анг.: rule of four) — принцип прийняття рішення 
щодо відбору справ на розгляд Верховним Судом США. Якщо четверо 
із дев’яти суддів ВС США вирішать задовольнити клопотання, справа 
призначається для розгляду (кількість задоволених клопотань складає 
близько 1%, річна кількість справ — 80-150). Один із нечисленних 
прикладів ухвалення рішення не більшістю. Запроваджено з метою 
унеможливлення контролю більшості (суддів) за реєстром справ.  
Див. також: Справедливість більшості. 
 

 Правило чотирьох місяців (ЄСПЛ) — строк у чотири місяці на зве-
рнення заявника до ЄСПЛ із моменту вичерпання всіх доступних 
ефективних національних засобів правового захисту; одна з умов при-
йнятності заяв. Вводиться у дію з набуттям чинності Протоколу № 15 
(2013) до Конвенції (ЄКПЛ) (на 2020 рік всі держави-члени РЄ, крім 
Італії, Боснії та Герцеговини ратифікували Протокол). 
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 Правило шести місяців (ЄСПЛ) — строк у шість місяців на звернен-
ня заявника до ЄСПЛ з моменту вичерпання всіх доступних ефектив-
них національних засобів правового захисту; одна з умов прийнятності 
заяв. 
 

 Право на справедливий суд — право людини, за яким кожному га-
рантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки не-
залежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом. В 
Україні іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи 
мають право на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і юри-
дичними особами України. Право на справедливий суд забезпечується 
доступністю судочинства для кожної особи, що гарантується відпові-
дно до Конституції України та в порядку, встановленому законами 
України. 
 Основним критеріюм оцінки будь-ѐкої процедури ю справедливість її ймо-

вірних результатів. — Джон Роулз. 
 57. При оцінці справедливості провадженнѐ у цілому, слід враховувати, 

чи були дотримані права на захист. Зокрема, маю бути розглѐнуто, чи 
була надана заѐвнику можливість оскаржити достовірність доказів та 
заперечити проти його використаннѐ. Крім того, маю враховуватись 
ѐкість доказів, у тому числі, чи не ставлѐть обставини, за ѐких він був 
отриманий, під сумнів їхня достовірність або точність (див. згадане 
рішеннѐ у справі «Биков проти Росії» *ВП+ (Bykov v. Russia), пункт 90, та 
рішеннѐ у справі «Еркапіч проти Хорватії» (<…>), заѐва № 51198/08, 
пункт 72, від 25 квітнѐ 2013 року). Тѐгар доведеннѐ лежить на стороні 
обвинуваченнѐ і будь-ѐкі сумніви маять тлумачитисѐ на користь обви-
нуваченого (див. рішеннѐ у справі «Айдаріч проти Хорватії» (<…>), заѐва 
№ 20883/09, пункт 35, від 13 груднѐ 2011 року, з подальшими посиланнѐ-
ми). — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Чжан проти України» (Заѐва № 6970/1, 
13.11.2018). 

 

 Право справедливості (англ. law of equity) — одна з двох ключових 
галузей судового прецедентного права Англії, інших правових сис-
тем, які перейняли її правові традиції (наприклад, США, Індія). Сфор-
мована з судових прецедентів спеціалізованих судів (у Англії — суду 
лорда канцлера), які альтернативно чи в окремому проваджені розгля-
дали справи, вирішення яких в інших інстанціях завершилося неспра-
ведливим, на думку сторони, судовим рішенням. Якщо раніше право 
справедливості формувалося окремими судовими інституціями (до 
ХІХ ст. включно), то згодом — єдиною судовою системою, яка засто-
совувала відповідне право (право справедливості) у судовому процесі. 
Охоплює сфери приватного інтересу: кримінальне право, право дого-
ворів, деліктне право, право нерухомості тощо. Право справедливості 
— судова сфера проникнення моралі в правову сферу.  
 

 Право — явище, яке позначається терміном «право», зміст якого уто-
чнюється на основі певного праворозуміння. У контексті класичної 
філософії права право — це те, що відповідає ідеї права. (Ідея права за 
Г.-В.-Ф. Гегелем — це «поняття права та його здійснення», що є пред-
метом філософії права; право за Г. Радбрухом — «це те, що відповід-
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но до свого смислу покликане служити ідеї права», а ідея права визна-
чається антиномічними правовими цінностями справедливості, доці-
льності та правової певності). Зміст ідеї права може різнитися залежно 
від змісту відповідної концепції. У класичній філософії права її пред-
метом є співвідношення та розмежування понять право і закон, що за-
кладає основи, відповідно, таких типів право розумінь, як юснатура-
лізм і легізм, різноманітні їхні варіації (теорія «надзаконного права», 
розмежування загальносоціального та спеціальносоціального (юриди-
чного) права тощо). У контексті посткласичної філософії права зміст 
явища, позначуваного як «право», визначається залежно від певного 
аспекту відповідного підходу — звідси і плюралізм праворозумінь. 
Ключовий практичний аспект для визначення, «що є право» — прихи-
льність до певного праворозуміння та здатність його втілювати, реалі-
зовувати. Правосуддя розглядається, як судове здійснення ідеї права 
(класична філософія права), що доповнюється певними ключовими 
смислами (відображають посткласичні філософсько-правові погляди). 
У контексті правосуддя виокремлюють поняття судове право, проце-
суальне право та матеріальне право, різні підходи до тлумачення 
права (судове тлумачення), правосудність як «відповідність праву», 
якісна характеристика судового рішення. 
 Порѐдний той, хто свою право виміряю своїм обов’ѐзком. — Лакордер. 
 Наш обов'ѐзок — це право, ѐке інші маять на нас. — Фрідріх Ніцше. 
 Прав не даять, їх завойовуять. — Турецьке прислів’ѐ. 
 Право — це волѐ до справедливості. Справедливість, втім, означаю: су-

дити не зважаячи на особу лядини й за однаковим масштабом щодо 
всіх. Коли схваляять вбивство політичних опонентів, дозволѐять вби-
вати представників іншої раси, а за такі ж злочини проти своїх одноду-
мців караять найбільш страшними та принижуячими гідність пока-
раннѐми, то це не ю ані справедливістя, ані правом. Якщо закони свідомо 
заперечуять воля до справедливості, наприклад, свавільно надаячи чи 
відмовлѐячи в правах лядини, то такі закони ю недійсними, то народ не 
зобов’ѐзаний підпорѐдковуватисѐ їм, а правники повинні віднайти муж-
ність не визнавати їхнього правового характеру. — Густав Радбрух. 
«П’ѐть хвилин філософії права» (1945). 

 Завданнѐ права зовсім не в тому, щоби світ зла обернувсѐ на Царство 
Небесне, а в тому, щоби він дочасно не перетворивсѐ на пекло. — Воло-
димир Соловйов. 

 
 Правовий реалізм — один із напрямків правової, зокрема філософсь-

ко-правової, думки, прагматичного позитивізму, в основі якого лежить 
погляд на право, як на емпіричний матеріал, продукт досвіду; дескри-
птивний підхід до права, що нівелює чи не визнає нормативності права 
в розумінні норми, що встановлює критерій належності (як повинно 
бути). Як дескриптивний, хоча й раціональний певною мірою підхід, 
правовий реалізм відображає реальність, радше, ніж створює її. Підда-
вався критиці з позицій інших дескриптивних теорій, підходів права, а 
також і юснатуралізму. Жорстко критикується з позицій нормативних 
теорій. З позицій радянської теорії права, вважалося, що ця «школа ві-
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дкрито і нахабно сповідує свавілля, насильство, необмеженість суддів-
ського розсуду, відхід у внутрішній психологічний світ при вирішенні 
правових питань, коротше кажучи, все, що так необхідно сучасним ім-
періалістам для ламання власної законності, для утиску зростаючого 
національно-визвольного і робітничого руху» (1958). Правові реалісти, 
одним із найбільш яскравих представників яких був Ллевелін, розви-
вали концепцію «гнучкого права». Асоціюючи право з судовим рі-
шенням, вони визнавали його процесом, що відбувається. Тому істот-
ною є міра участі суду (судді), адже саме він визначає, як діяти в пев-
них інтересах. Відтак, закон постає як певний матеріал для судової 
правотворчості. Обмеженість правового реалізму для цілей філосо-
фії права і правосуддя в тому, що він лише означує (прогнозує) судове 
рішення, а не визначає, чому воно буде (повинно бути) таким-то. 
 

 Правопевність (правова певність) — одна з ключових правових 
цінностей. Одна з трьох складових, правових цінностей (поряд зі спра-
ведливістю і доцільністю) ідеї права філософії права Г. Радбруха, 
практичний аспект якої викладено в формулі Радбруха. За Радбрухом, 
правопевність (Rechtssicherheit; інші переклади з німецької — правова 
стабільність, правова (юридична) визначеність) розкривається у трьох 
контекстах: як правова безпека (означає захищеність правом, напри-
клад, від правопорушень), правова пізнавальність чи поінформова-
ність (означає можливість розуміння правових положень, здатність 
доведення фактів на засадах чіткого діючого права, а не його значен-
ня) і правова стабільність або непорушність, правонаступництво 
(означає незмінність правових положень, що має на меті захист уже 
діючих положень, їхню зміну лише за вставленою процедурою). На 
відміну від справедливості, доцільність — це не абсолютна, а віднос-
на, змінна категорія.  
 Де право закінчуютьсѐ, починаютьсѐ тираніѐ. (Where-ever law ends, 

tyranny begins.) — Джон Лок (1690). 

 
 Праворозуміння — усвідомлення явища, яке позначається терміном 

«право», що відображає його зміст на основі спеціальних уявлень — 
правових теорій, доктрин, понять. Праворозуміння відрізняють від 
правоназивання, юридичного тлумачення. Тематично доцільно виріз-
няти судове праворозуміння — уявлення про право, сформоване в 
процесі судової діяльності, зокрема судового правозастосування. Мо-
жливо розрізняти праворозуміння за суб’єктами (судове праворозу-
міння судді, адвоката, прокурора, присяжних тощо); за типами право-
розуміння (легістське, юснатуралістське (природноправове), соціоло-
гічне тощо. Функціонально судове праворозуміння конкретизується 
через судове тлумачення (тлумачення при судовому правозастосу-
ванні): легістське праворозуміння спонукає до текстуалізму, природ-
но-правове — до контекстуалізму.  
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 Правосуддя — категорія, що зазвичай відображає судове здійснення 
ідеї права. Інколи неналежно ототожнюється із судочинством — фор-
мою здійснення правосуддя. Існують підстави стверджувати про наяв-
ність формальних і змістовно-сутнісних ознак правосуддя. Формаль-
ною ознакою правосуддя є його здійснення в формі судочинства суда-
ми як державними органами, а змістовною — відповідність вимогам 
справедливості і забезпечення ефективного поновлення в правах. Фо-
рмальна ознака правосуддя конкретизується у функціональному розу-
мінні правосуддя, яке ототожнює його з судочинством, судовим розг-
лядом справ, тоді як друге, змістовне розуміння, акцентується на вну-
трішніх характеристиках судової діяльності, наприклад, справедливос-
ті як меті правосуддя. Досягнення мети й може слугувати основою те-
леологічного розуміння правосуддя. Розрізняють правосуддя за крите-
ріями: (і) за видом матеріального права (юстиції): конституційне, циві-
льне, господарське, кримінальне, податкове, трудове тощо; (іі) за 
суб’єктним складом: ювенальне (щодо неповнолітніх), адміністратив-
не (між особою та органом влади). Синонім терміна юстиція. Термін, 
який інколи вживається в назві міністерства чи судового відомства 
(Міністерство правосуддя (наприклад, Болгарія). 
 … під правосуддѐм слід розуміти спосіб вирішеннѐ спору про право, ѐкий 

здійсняютьсѐ: а) на підставі закону та принципів справедливості, рівно-
сті, свободи і гуманізму; б) на постійній і професійній основі спеціальними 
органами державної влади — судами, акти ѐких забезпечуятьсѐ авто-
ритетом держави. — Борис Малишев. «Судовий прецедент у правовій 
системі Англії» (2008). 

 І незбагненний та неосѐжний у правосудді своюму Бог, караячи, покарав 
наших предків незчисленними лихами. Проте, не до кінцѐ прогнівившись, 
не на віки ворогуячи, а прагнучи, ѐк за колишньої свободи, народ козаць-
кий з-під тѐжкого на той час пануваннѐ польського звільнити, висунув 
захисника свѐтої православної віри, прав Вітчизни та стародавніх воль-
ностей військових — звитѐжного і хороброго гетьмана Богдана Хмель-
ницького, ѐкий за всесильної і безперешкодної підтримки найѐснішого ко-
ролѐ Шведського — Карла Десѐтого та за сприѐннѐ Кримської держави і 
Війська Запорізького, а ще завдѐки своїй розсудливості і відвазі визволив з 
польського підданства Військо Запорізьке і уѐрмлений та пригноблений 
народ малоросійський і добровільно піддавсѐ з ним під самодержавну руку 
великих государів-царів та кнѐзів російських, сподіваячись, що Московсь-
ка держава ѐк юдиновірна з нами дотримаютьсѐ своїх обов'ѐзків, виписа-
них в угодах та підтверджених присѐгоя, і вічно Військо Запорізьке та 
народ вільний малоросійський при правах та вольностѐх буде під її обо-
роноя. Але післѐ смерті Богдана Хмельницького Московська держава чи-
сленними винахідливими способами змогла права та вольності військові, 
нея ж підтверджені, порушити і вщент зруйнувати, а на вільний коза-
цький народ, нея ніколи не завойований, накинути невільниче ѐрмо. І скі-
льки разів Військо Запорізьке в тому насильство терпіло, стільки ж разів 
змушене було кров'я і відвагоя боронити цілісність своїх прав, і цій обо-
роні сам Бог, месник, сприѐв.  

 Наостанок, за гетьманства Ясновельможного Івана Мазепи, Московська 
держава, бажаячи остаточно здійснити свої злі наміри і відповідаячи 
злом за добро, замість вдѐчності та пошани за ту вірну службу і збитки 
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на неї, аж до останнього нищеннѐ майна, за відвагу та військову криваву 
службу неодмінно хотіла перетворити козаків на регулѐрне військо, мі-
ста приюднати до своїх губерній, права та вольності військові знищити, 
Військо Запорізьке Низове викорінити й ім'ѐ це навіки стерти, про що 
свідчать докази та починаннѐ. — «Конституціѐ Пилипа Орлика» (1710). 

 
 Правосудність — якісна категорія здійснення правосуддя, що вико-

ристовується як змістовий критерій оцінки судових актів. «Завідоме 
винесення суддями неправосудного вироку, рішення, ухвали або пос-
танови» або вчинення дій, які добиваються цього, вважаються в Укра-
їні та інших країнах злочином; кримінально-правова охорона інститу-
ту правосуддя є юридичною гарантією його здійснення. «Неправосуд-
ним» у кримінальному праві вважається судовий акт, винесений всу-
переч встановленим фактичним обставинам справи або з істотним по-
рушенням норм матеріального чи процесуального закону. 
 

 Практика Суду щодо виконання рішень Європейського суду з прав 
людини — практика ЄСПЛ людини та Європейської комісії з прав 
людини. — Закон України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» (2006). 
 

 Презумпція — припущення про істинність, яке в праві найчастіше 
використовується в доказовому праві. У праві відомі численні презум-
пції, зокрема найвідомішими є: презумпція невинуватості, презумпція 
авторства, презумпція правомірності (правочину), презумпцію вини 
заподіювана шкоди, презумпція добросовісності. Наприклад, за циві-
льним законодавством в Україні в деліктних зобов`язаннях передбача-
ється презумпція вини завдавача шкоди. Якщо в процесі розгляду 
справи зазначена презумпція не спростована, то вона є юридичною пі-
дставою для висновку про наявність вини заподіювача шкоди. Презу-
мпції можуть бути спростовними та неспростовними. Презумпція не-
винуватості, за якої ніхто не може вважатися винним інакше як за 
встановленою законом процедурою і вироком суду, є спростовною. 
Неспростовною є презумпція віку, з якого може наставати криміналь-
на відповідальність. Спростовність (якість) презумпції може залежати 
від доброчесності її автора. 
 Презумпції у праві — це закріплені в нормах права припущеннѐ про існу-

ваннѐ певного факту, реальність ѐкого не потребую доказів і вважають-
сѐ істинноя доти, доки не буде доведено протилежне *…+. Питаннѐ пре-
зумпцій у конституційному праві детально не розроблено, ѐк, напри-
клад, у кримінальному або цивільному праві. — Окрема думка судді КСУ 
Кампа В. М. стосовно Рішеннѐ КСУ у справі про національні комісії регу-
ляваннѐ природних монополій (08.07.2008). 

 Правова доктрина виходить з понѐть доброчесності правової держави 
та її інститутів. Вважаютьсѐ, що правова держава в усіх її проѐвах фун-
кціоную відповідно до права ѐк вищої цінності. Звичайно, ѐкщо інше не бу-
ло доведено законним порѐдком. Тобто правова держава не робить що-
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небудь на шкоду. В ідеалі вона лише може помилѐтисѐ. Частковим про-
ѐвом цього ю «презумпціѐ конституційності нормативних актів». Зобо-
в'ѐзати державу «утримуватисѐ від порушень чи непропорційних обме-
жень прав і свобод лядини» — те ж саме, що зобов'ѐзати сонце ніколи 
не заходити. Теоретично це можливо і цікаво. Але практика завжди за-
перечую подібні теорії. — Окрема думка судді КСУ Сліденка І. Д. стосовно 
Рішеннѐ КСУ у справі про судовий контроль за госпіталізаціюя недіюзда-
тних осіб до психіатричного закладу (07.06.2016). 

 106. Суд повторяю, що всѐ структура Конвенції ґрунтуютьсѐ на презум-
пції добросовісності дій органів державної влади країн-учасниць. Дійсно, 
будь-ѐка державна політика чи окремий захід може мати «прихований 
мотив», а презумпціѐ добросовісності ю спростовноя. — Рішеннѐ у спра-
ві «Луценко проти України» (Заѐва № 6492/11, 03.07.2012). 

 
 Прецедентне право — право, в основі якого система чи сукупність 

прецедентів як джерел права, традиційно властивого відповідній (пре-
цедентній, судово-прецедентній) системі права. Сформувалося в ре-
зультаті діяльності судів. В англійському праві прецедентне право 
складається із загального права та права справедливості. В основі — 
судові прецеденти, як рішення судів, ухвалені в конкретних справах, 
обов’язкові для правозастосування в аналогічних справах. Вважається, 
що норма загального права менш абстрактна, ніж норма континента-
льного права, оскільки остання стосується зазвичай невизначеного ко-
ла осіб (має універсальний характер), тоді як перша покликана вирі-
шити конкретне правове питання, хоч і є обов’язковою, але не так для 
осіб, як для судів. Ототожнення права та закону чи законодавства роз-
глядається, як перешкода для впровадження прецедентного права, 
оскільки закон може не визнавати ролі прецеденту як джерела права 
взагалі чи то применшувати його значення. 
 

 Преюдиція (преюдиціальність) (від лат. praejudicium — попереднє 
рішення) — обов’язковість урахування чи можливість обов’язковості 
фактів, встановлених судовим рішенням, що набуло законної сили в 
одній судовій справі, для суду при розгляді іншої справи (справ), в 
яких беруть участь ті самі особи. Визначається доктринально, регла-
ментується нормативно, безпосередньо чи опосередковано. Є істотним 
при вирішенні цивільних справ, при розгляді кримінальних справ, які 
містять факти, що вже встановлені рішенням суду (що набуло закон-
ної сили) в справі, у якій брали участь ті самі особи: такі факти додат-
кового не доводяться. Якщо навпаки, то факти, встановлені вироком 
суду в кримінальній справі, що набув законної сили, можуть бути 
преюдиціальними для суду, що розглядає цивільну справу щодо дій 
особи, стосовно якої відбувся вирок суду, в двох питаннях: дії (чи бу-
ли вони вчинені) та суб’єктного складу (чи вчинені вони даною осо-
бою). Розрізняють внутрішньогалузеву, міжгалузеву та міжнародну 
преюдицію. Використовується у зразкових справах. Преюдиція грун-
тується на принципі правової певності (правовій визначеності), що 
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випливає із правової властивості законної сили судового рішення, 
принципу єдності судової практики, економічних міркуваннях судово-
го розгляду, протидії безпідставним судовим позовам, сутяжництву. 
 Правова доктрина виокремляю наступні ознаки преядиції: зазначені об-

ставини берутьсѐ до уваги, коли вони встановлені не лише рішеннѐм су-
ду окремої ярисдикції (окремо господарським або адміністративним су-
дом), але й рішеннѐм суду іншої ланки судової системи; судове рішеннѐ 
повинно бути таким, що набрало законної сили; під рішеннѐм маятьсѐ 
на увазі також проміжні та допоміжні акти, у випадку, ѐкщо в них на-
лежним чином розглѐнуто спірне питаннѐ; сторонами у справі маять 
бути ті ж особи/особа, стосовно ѐких встановлено обставини, однак 
суб’юктний склад сторін у справі не обов’ѐзково маю бути повністя то-
тожним (постанова Верховного Суду України від 16.08.2017 у справі №6-
490цс17); у разі скасуваннѐ рішеннѐ, ѐке встановляю преядиція, вника-
ять підстави длѐ переглѐду за нововиѐвленими обставинами усіх тих 
рішень, ѐкі ця преядиція використали. Отже, преядиційні факти — це 
факти, встановлені судовими рішеннѐми, що набрали законної сили і не 
підлѐгаять доведення в іншій справі, нагадав Верховний Суд, розглѐдая-
чи справу №234/16272/15-ц. — Аліна Кальова. «Верховний Суд розтлума-
чив термін «преядиційні факти» (2019). 

 1) Преядиційне значеннѐ судове рішеннѐ суду іншої ярисдикції маю лише, 
ѐкщо воно набрало законної сили і ним встановлено порушеннѐ прав ля-
дини і основоположних свобод, гарантованих Конституціюя України і 
міжнародними договорами, згода на обов’ѐзковість ѐких надана Верхов-
ноя Радоя України. В інших випадках судове рішеннѐ суду іншої ярисдик-
ції не маю жодного преядиційного значеннѐ длѐ суду, ѐкий розглѐдаю кри-
мінальну справу. 2) Судове рішеннѐ суду іншої ярисдикції не ю доказом, не 
містить доказів і не маю безпосереднього впливу на доказову базу. 3) У 
випадках, коли судовим рішеннѐм суду іншої ярисдикції встановлено по-
рушеннѐ прав лядини і основоположних свобод, гарантованих Консти-
туціюя України і міжнародними договорами, згода на обов’ѐзковість ѐких 
надана Верховноя Радоя України, воно маю значеннѐ при вирішенні пи-
таннѐ про допустимість відповідних (окремих) доказів. 4) Суддѐ у кримі-
нальному провадженні уповноважений відхилити ѐк доказ рішеннѐ суду 
некримінальної ярисдикції, ѐке набрало законної сили, оскільки воно не ю 
доказом. 5) Судові рішеннѐ, що маять значеннѐ длѐ цього кримінального 
провадженнѐ, долучаятьсѐ до обвинувального акта (ч. 1 ст. 317 КПК 
України). 6) Практики Європейського суду з прав лядини щодо преядиці-
ального значеннѐ длѐ кримінальних проваджень під час судового розглѐду 
рішень судів інших ярисдикцій та висновків, окреслених у цих рішеннѐх, 
не існую. 7) Стосовно органів досудового розслідуваннѐ і прокуратури дію 
правило, визначене у ч. 2 ст. 13 Закону «Про судоустрій і статус суддів»: 
«Судові рішеннѐ, що набрали законної сили, ю обов’ѐзковими до виконаннѐ 
всіма органами державної влади, органами місцевого самоврѐдуваннѐ, їх 
посадовими та службовими особами, фізичними і яридичними особами 
та їх об’юднаннѐми на всій території України». Аналогічні положеннѐ мі-
стѐтьсѐ в усіх процесуальних кодексах. Тому судове рішеннѐ суду будь-
ѐкої ярисдикції, ѐке набрало законної сили, ю обов’ѐзковим длѐ органів до-
судового розслідуваннѐ і прокуратури. — Микола Хавроняк. «Експертний 
висновок на тему: «Значеннѐ рішень судів некримінальної ярисдикції длѐ 
кримінальних проваджень» (2018). 
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 Принцип правосуддя — основна засада, вихідна ідея, що характе-
ризується універсальністю, імперативністю, відображає істотні по-
ложення теорії (чи філософії) правосуддя. Принципи зазвичай ви-
значаються в конституції чи конституційних, спеціалізованих зако-
нах. Окремі вчені вирізняють систему принципів правосуддя, поді-
ляючи їх на принципи судоустрою та принципи судочинства. За-
звичай під принципами правосуддя розуміють (ототожнюють) 
принципи судочинства. Наприклад, в Україні (згідно зі ст. 129 Кон-
ституції) діє принцип, за яким судді при здійсненні правосуддя не-
залежні й підкоряються лише закону. Основними засадами (прин-
ципами) судочинства є: 1) законність; 2) рівність усіх учасників су-
дового процесу перед законом і судом; 3) забезпечення доведеності 
вини; 4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх 
доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; 5) підтримання 
державного обвинувачення у суді прокурором; 6) забезпечення об-
винуваченому прав на захист; 7) гласність судового процесу та його 
повне фіксування технічними засобами; 8) забезпечення апеляцій-
ного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, вста-
новлених законом; 9) обов’язковість рішень суду. Законом можуть 
бути визначені також інші засади судочинства.  
 Існуять декілька принципів, ѐкі треба враховувати, визначаячи ефек-

тивність правосуддѐ, його роль у реалізації охоронної функції права. Пе-
рший із них — це законність суду. Тільки створений на підставі закону 
суд праві здійснявати правосуддѐ... Другий принцип — загальна 
обов’ѐзковість судових рішень… Третій принцип — вертикально-ланкова 
структурованість органів правосуддѐ. Суди не утворяять юдиної сис-
теми влади, на вершині ѐкої перебуваю вища судова інстанціѐ, котрій пе-
редаютьсѐ всѐ судова влада. Правосуддѐ скоординоване поміж двох гілок 
судів — це КСУ і суди загальної ярисдикції… Четвертий принцип — ви-
клячно конституційний порѐдок формуваннѐ органів правосуддѐ… 
П’ѐтий принцип, закріплений у статті 129 Конституції України, — це 
незалежність і недоторканність суддів. — Правосуддѐ і охоронна функ-
ціѐ права // Володимир Ковальський. «Охоронна функціѐ права» (2010). 

  

 Принцип справедливості, добросовісності та розумності — один із 
принципів цивільного законодавства в Україні, зміст якого зумовлено 
соціально-філософським змістом його категорій, що полягає в єдності 
водночас трьох його елементів (справедливість, добросовісність та 
розумність), яким повинна відповідати діяльність суб’єктів цивільно-
правового регулювання. В українській науково-практичній думці об-
стоюється позиція про те, що принцип проявляється в єдності взаємо-
пов'язаних трьох складових і що це є традиційним для європейського 
приватного права. Проте законодавець міг подати ці засади окремо (і в 
окремих випадках — так і робить), а подібних поєднань усіх трьох 
елементів в зарубіжному праві нам не зустрічалося. Крім того, в такій 
«єдності» неминучі антиномії між його складовими. Проте на практиці 
цей принцип на даному етапі накладає на суб’єктів цивільних право-
відносин помірні й обґрунтовані вимоги, надаючи можливості право-
вого захисту (зокрема і судового) від зловживань.  
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Категорії справедливості, добросовісності і розумності, визначальні 
для з’ясування і суті права загалом, і змісту принципу зокрема. Спра-
ведливість може застосовуватися як основа моральних вимог про на-
лежне, і мати різні вияви. Найпоширеніша вимога — рівності, адеква-
тності. Принцип добросовісності (bona fide, good faith) обмежує прин-
цип свободи договору сторін, зобов’язуючи їх утриматися від зловжи-
вання правами. Його зміст (концепція добросовісності) може сприяти 
уникненню несправедливості. Добросовісність розглядається як внут-
рішній (суб’єктивний) критерій, тоді як справедливість і розумність — 
зовнішнім (об'єктивним). Законом встановлено презумпцію добросо-
вісності та розумності. Якщо законом встановлено правові наслідки 
недобросовісного чи нерозумного здійснення особою своїх прав, по-
ведінка особи припускається добросовісною та розумною, якщо інше 
не встановлено судом (ч. 5 ст. 12 ЦК України). Розумність виявляється 
у різних проявах. У праві поширеним є стандарт «розумної особи», 
тобто особи гіпотетичної (не лише фізичної) із встановленням, як вона 
діяла б за певних обставин. Такий стандарт визначається практикою і 
може змінюватися, відтак і зміст категорії розумності відносний.  
Зміст усіх категорій принципу і принципу загалом є оцінним, не фік-
сованим, тому потребує з’ясування кожного разу, що в у разі спору 
покладається на суд. З’ясовуючи фактичні обставини справи, суд (су-
ддя) здатен повніше й потенційно в повному обсязі їх з’ясувати, вста-
новити справжні наміри та фактичні діяння сторін для надання оцінки 
на основі цього принципу. 
 Досліджуячи принцип справедливості, добросовісності та розумності, 

відзначено, що його зміст маю свої особливості порівнѐно з іншими прин-
ципами правового регуляваннѐ цивільних відносин, ѐкі зумовлені соціаль-
но-філософським змістом категорій, що його утворяять. Даний прин-
цип полѐгаю в тому, що діѐльність суб’юктів такого регуляваннѐ (дер-
жави чи самих учасників договірних цивільних відносин) маю відповідати 
всім трьом вимогам одночасно: і справедливості, і розумності, і добро-
совісності. — Сергій Погрібний «Механізм та принципи регуляваннѐ до-
говірних відносин у цивільному праві України» (2009). 

 Притча про 100 монет. Жив в одному містечку чоловік, ѐкий вечорами 
лябив вивчати Тору. Він мав своя справу, і до ѐкогось часу все йшло доб-
ре. Але сталосѐ так, що через невдалі операції він розоривсѐ, і щоб хоч 
ѐкось прогодувати дружину і дітей, відправивсѐ в інше місто і став учи-
телем івриту. Через рік він вирішив надіслати зароблені гроші — 100 
монет — дружині і дітѐм. Але пошти в ті часи ще не було, і вчитель 
став шукати того, хто б допоміг йому, звичайно, за винагороду. Він дов-
го шукав таку лядину, поки нарешті не зустрів дрібного торговцѐ, ѐкий 
саме збиравсѐ до рідного міста вчителѐ. Спочатку торговець відмовлѐв-
сѐ передати гроші, але вчитель почав його вмовлѐти: — Допоможи мені, 
добра лядино, моѐ дружина і діти живуть в страшенній нужді. Передай 
їм ці гроші і візьми з них стільки, скільки сам захочеш. — Добре, — пого-
дивсѐ торговець, — тільки напиши про ця умову на папері, щоб ні у те-
бе, ні у твоїх дітей не було претензій до мене. Виходу у вчителѐ не було, 
і він написав такого листа: «Посилая тобі з торговцем сто золотих 
монет. З них він дасть тобі стільки, скільки захоче». Коли торговець ді-
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ставсѐ до міста, він розшукав дружину вчителѐ, показав їй листа і ска-
зав: — Цей лист від твого чоловіка. У ньому написано, що зі 100 монет ѐ 
повинен вам дати стільки, скільки сам захочу. Я дая тобі одну монету, а 
інші 99 залишая собі. Бідна жінка намагаласѐ вмовити торговцѐ бути 
милосердним, але легше було розжалобити камінь, ніж його серце. Зда-
валосѐ, що лист вчителѐ не залишаю ніѐких шансів, торговець твердив, 
що у нього ю повне право віддати всього одну монету, та й ту він віддаю 
по добрій волі. У дружини вчителѐ залишаласѐ одна надіѐ — місцевий ра-
бин, ѐкий славивсѐ своюя винахідливістя і розумом. Рабин вислухав обид-
ві сторони і спочатку, ѐк і дружина вчителѐ, намагавсѐ апелявати до 
милосердѐ торговцѐ. Але той не бажав нічого слухати. Раптом рабина 
осѐѐла думка. — Покажіть мені лист, — сказав він. Рабин довго вивчав 
лист, прочитав кілька разів, а потім запитав у продавцѐ: — Так все-
таки скажи мені, скільки монет ти хочеш взѐти собі? — Я ж уже сказав: 
99 монет. — Якщо так, то ти повинен віддати їх цій жінці, а собі взѐти 
одну монету. — Але де справедливість?! Де закон?! — заволав жадібний 
торговець. — Чого ти кричиш? — запитав розважливий рабин. — Спра-
ведливість вимагаю дотримуватисѐ угоди, а в листі чорним по білому 
написано: «Дружина, рознощик дасть тобі стільки монет, скільки захо-
че». Ти сам тільки що сказав, що хочеш 99 монет. Ось і віддай їх, а собі 
залиш одну монету. Все, на цьому й справі кінець! — «Притчи Библейские 
христианские еврейские» (2010). 

  

 Принципи, норми і політики — поняття, зміст яких є визначальним 
для розуміння механізму та підстав прийняття судового рішення. Роз-
роблено Р. Дворкіним як основа критики юридичного позитивізму Г.-
Л.-А. Харта, викладена в статті «Чи є право системою правил?» 
(1967), включена як розділ 2 до монографії «Серйозний погляд на пра-
ва» (1978). Зазначені терміни визначаються та розрізняються в їх спів-
відношенні та розмежуванні. Як відзначав автор, ним використовуєть-
ся «термін «принцип» у загальному сенсі, для позначення цілого набо-
ру норм, що не є правилами». Розрізняючи «принципи» і «політики» 
(policy), «політикою» він називав «норму, що визначає ціль, якої треба 
досягти; зазвичай це поліпшення в певній економічній, політичній або 
соціальній характеристиці суспільства (хоча деякі цілі негативні в то-
му розумінні, що передбачають захист деяких існуючих характеристик 
від несприятливих змін)». «Принцип» визначався як «норма, якої слід 
додержувати не тому, що вона наблизить або гарантуватиме виник-
нення бажаної економічної, політичної чи соціальної ситуації, а тому, 
що вона є вимогою справедливості, чесності чи якогось іншого мора-
льного виміру». Саме принцип (а не норма) визначається як пріорите-
тний критерій прийняття «правильного рішення» в «складних спра-
вах», зокрема у випадках відсутності прецеденту, колізії норми права.  
 У жовтні 1750 року Сковорода повертаютьсѐ до Киюва, ѐкийсь час меш-

каю у своїх х приѐтелів та знайомих, аж поки наприкінці 1750-го або на 
початку 1751 року переѐславський юпископ Никодим Срібницький не за-
просив його на посаду вчителѐ поетики до місцевого колегіуму. Сковоро-
да підготував курс «Разсужденіе о поезіи и руководство к искуству оной» 
і розпочав виклади. Одначе його розуміннѐ поетичного мистецтва посу-
тньо відбігало від узвичаюних у старій українській школі засад поетики, 
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тож юпископ через консисторський суд зажадав від учителѐ викладати 
так, ѐк заведено, а коли той відмовивсѐ, сказавши: «Alia res sceptrum, alia 
plectrum» (лат. «Одна справа жезл, а інша — кіфара»), — у травні або на 
початку червнѐ 1751 року звільнив його з роботи. — Леонід Ушкалов. 
«Григорій Сковорода» (2011) у кн.: «Сковорода Григорій. Повна академічна 
збірка творів» (2011).  

 

 Присяга — урочиста клятва чи обіцянка особи (та відповідні до цього 
акти) виконувати певні обов’язки, що випливають із статусу, якого во-
на набула, або обов’язки за змістом цієї клятви чи обіцянки. Присяга 
судді зазвичай належить до інституту конституційного права, зважаю-
чи на значущість статусу судді; встановлюється конституційними но-
рмами. Зазвичай щодо суддів процедура складення присяги передба-
чається в спеціалізованих законах. Порушення присяги може служити 
однією з підстав припинення повноважень судді. Так, наприклад, в 
Україні судді судів загальної юрисдикції в різні проміжки часу скла-
дали присягу такого змісту:  
o «Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, здійснювати 

правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути об'єктивним і справедливим» (ч. 
2 ст. 10 ЗУ «Про статус суддів» (1992, нечинний).  

o «Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об'єктив-
но, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати 
правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенст-
ва права, чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, дотримуватися мораль-
но-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання су-
дді та принижують авторитет судової влади» (ч. 1 ст. 55 ЗУ «Про судоустрій і 
статус суддів» (2010, нечинний).  

o «Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українсь-
кому народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справед-
ливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись 
принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно 
здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися ети-
чних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання 
судді або підривають авторитет правосуддя» (ч. 1 ст. 57 ЗУ «Про судоустрій і 
статус суддів» (2016)).  

Суддя КСУ складали присягу різного змісту в різні проміжки часу ві-
дповідно до закону. Прикметно, що присяги суддів КСУ не містять 
згадки про верховенство права та підкорення закону. Так такого зміс-
ту: «Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати високі обов'язки 
судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство 
Конституції України, захищати конституційний лад держави, консти-
туційні права та свободи людини і громадянина» (ч. 2 ст. 17 Закону 
України «Про Конституційний Суд України» (2010). З липня 2017 ро-
ку з набранням чинності нового спеціального Закону присяга має та-
кий зміст: «Я (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді Конститу-
ційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути 
незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов’язків 
судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство 
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Конституції України, захищати конституційний лад держави, утвер-
джуючи права та свободи людини». 
 Правді присѐги не потрібні. — Турецьке прислів’ѐ. 

 Правило 3 (Присѐга або урочиста заѐва). Перед тим ѐк заступити на по-
саду, кожний обраний суддѐ на першому пленарному засіданні Суду, на 
ѐкому він буде присутній післѐ обраннѐ, або, в разі необхідності, перед 
Головоя Суду складаю таку присѐгу чи робить таку урочисту заѐву: 
«Присѐгая», — або «Урочисто заѐвлѐя,» — «що виконуватиму функції 
судді чесно, незалежно та безсторонньо і зберігатиму таюмниця всіх 
обговорень». Цѐ діѐ маю бути зафіксована в протоколі. — Регламент 
ЄСПЛ (2006).  

 Організаційно-правовий інститут суддівства, що приманний більшості 
моделей судової влади, маю багатий історичний досвід. Його сутність 
ґрунтуютьсѐ на релігійних обрѐдах,завданнѐм ѐких було під страхом 
«божої кари» забезпечити справедливий розглѐд конфліктів з боку суд-
дів. Очевидно, саме з цих підстав за радѐнських часів народні судді були 
звільнені від процедури складаннѐ присѐги. Відповідаячи за прийнѐті ни-
ми рішеннѐ лише перед своюя совістя. — Василь Бринцев. «Організаційне 
забезпеченнѐ діѐльності судів на регіональному рівні» (2003). 

 

 Присяжне анулювання закону — концепція і процесуальна дія 
присяжних суду присяжних, започаткована в Англії та розвинута в 
США (jury nulification), у результаті якої за рішенням присяжних 
(журі) закон визнається анульованим. Забезпечує фактичне (реальне) 
народне представництво в здійсненні правосуддя, форма здійснення 
судової влади народом як джерелом судової влади за принципами на-
родного суверенітету та поділу влади. Присяжні (журі) є окремим но-
сієм судової влади, що є частиною суду присяжних, вони наділені 
окремими повноваженнями. З позицій розмежування понять права і 
закону, присяжні анульовують закон, а не право. Може розглядатися 
як інструмент протидії несправедливим законам та несправедливому 
(на думку журі) застосуванню законів правоохоронними органами та 
судом. Присяжне анулювання в більшості випадків (не в усіх) не за-
перечує, а утверджує верховенство права в розумінні панування 
права над законом. В Україні присяжне анулювання закону може 
вважатися таким, що суперечить принципу законності в діяльності 
органів судової влади (ст. 6 Конституції України), але може обґрун-
товуватися з позицій принципу верховенства права. 
 У державі, ѐка керуютьсѐ верховенством права, в ѐкій прокуратура маю 

іюрархічну структуру, ефективність прокурорської служби, пов'ѐзаної з 
виконаннѐм обов'ѐзків державних обвинувачів, тісно пов'ѐзана з наѐвніс-
тя прозорих правил щодо їх повноважень, підзвітності та відповідаль-
ності. Вказівки прокурорам повинні даватись у письмовому виглѐді від-
повідно до закону та, де це передбачено, оприляднених інструкцій та 
критеріїв діѐльності прокуратури. Переглѐд на підставі закону рішеннѐ 
прокурора про порушеннѐ кримінальної справи чи відмову в цьому маю 
бути безстороннім та об'юктивним. У будь-ѐкому випадку належна ува-
га маю надаватись інтересам потерпілого. — Бордоська деклараціѐ (до-
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кумент Консультативної ради ювропейських суддів про взаюмовідносин 
між суддѐми та прокурорами, 18.11.2009). 

 Адже ѐкщо вітчизнѐний орган конституційної ярисдикції сприймати 
таким, що прагне наслідувати усталений образ сучасних конституцій-
них судів Європи ѐк «вартівника конституції», то йому не випадаю діѐ-
ти інакше, ніж за ролля протагоніста правовладдѐ й оборонцѐ лядських 
прав. Український конституційний суд посідаю особливе місце в постра-
дѐнській системі державної влади: ѐк нова владна інституціѐ, він симво-
лізую сприйнѐттѐ незалежноя Україноя цінностей Західної спільноти, з-
поміж ѐких щонайпершими ю лядські права та правовладдѐ. Імператив 
правовладдѐ, що його виражено в статті 8 Конституції через формулу 
«В Україні визнаютьсѐ й дію принцип верховенства права», ю одним із тих 
засадничих принципів, що визначаять сучасний український конститу-
ційний лад. Забезпеченнѐ діювості правовладдѐ («верховенства права»), 
ѐк одне з найважливіших завдань, лежить у тому числі й на вітчизнѐно-
му органові конституційної ярисдикції. Чи буде правовладдѐ дійовим, за-
лежить також і від того, ѐкоя міроя орган конституційної ярисдикції 
забезпечую узгоджений характер усіюї системи норм права. Імператив 
правовладдѐ («принцип верховенства права») вимагаю активної суддів-
ської дії за тих яридичних станів, коли співіснуять суперечливі норми 
того самого іюрархічного рівнѐ. — Розбіжна думка судді КСУ Сергіѐ Голо-
ватого у справі № 1-406/2018(6433/18) від 18.04.2019 (п. 9, витѐг). 

 Правовладдѐ ю одніюя із засад українського конституційного ладу. Її ви-
ражено через формулу частини першої статті 8 Конституції («В Україні 
визнаютьсѐ і дію принцип верховенства права»). В українському консти-
туційному правопорѐдкові цѐ формула ю двоскладовоя: з неї випливаю, 
що в Україні, крім просто формального визнаннѐ правовладдѐ (верховен-
ства права) ѐк принципу — хоч би й у виглѐді норми конституційного рі-
внѐ, ще маю бути забезпечено його діювість. Діювість цього принципу чи її 
брак надаютьсѐ до оціняваннѐ за тими критеріѐми, що виступаять 
стрижневими елементами правовладдѐ ѐк його складники. Длѐ того, 
щоб принцип правовладдѐ — ѐк засада українського конституційного ла-
ду — не був лише формальним записом, що засвідчую його офіційне ви-
знаннѐ, інститути держави зобов'ѐзані не лише дотримуватисѐ його 
вимог, а й забезпечувати його практичну діювість, тим самим виказуя-
чи, що він ю не правом на папері, а правом, що дію на практиці. Діювість 
принципу правовладдѐ залежить від того, чи органи державної влади та 
їх посадові особи, здійсняячи свої повноваженнѐ, виконуять його вимо-
ги, матеріальний зміст ѐких виражено через його складники. — Розбіжна 
думка судді КСУ Сергіѐ Головатого у справі № 1-220/2018(2758/18) від 
29.08.2019 (п. 4, витѐг). 

 Права — не даять, права — беруть. — Максим Горький. П'юса «Міщани».  
 

 Присяжний (присяжний засідатель) — особа (зазвичай громадянин), 
яка у визначених випадках, забезпечуючи безпосередню участь наро-
ду в здійсненні правосуддя, залучається для його здійснення в формі 
суду присяжних — член колегіального органу, що має визначити ви-
ну обвинувачуваної особи у ході судового процесу. Наявність систе-
ми присяжних свідчить про ознаки судової демократії, народовладдя. 
В Україні присяжний прирівнюється за статусом до статусу судді як 
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частина складу суду; суд присяжних утворюється у складі двох суд-
дів та трьох присяжних (уподібнення до радянського суду в складі 
суду та народних засідателів); усі питання вирішуються простою бі-
льшістю голосів. Діють обмеження щодо того, хто може бути прися-
жним. Присяжним може бути громадянин України, який досяг 30-
річного віку, не старше 65 років, постійно проживає на території, на 
яку поширюється юрисдикція відповідного суду, не судимий та від-
повідає іншим вимогам до присяжних, визначених законом. В англо-
саксонській правовій системі (на відміну від України) суд присяжних 
діє самостійно від професійних суддів (судді) і в кримінальних про-
вадженнях вирішує переважно питання вини. В Україні присяжний 
бере участь у судовому розгляді кримінальних справ про злочини, за 
які передбачено довічне позбавлення волі; має право проголосувати 
за виправдання обвинуваченого. Присяжні беруть участь і в судовому 
розгляді окремих цивільних справ. 
 Кримінальне провадженнѐ в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчи-

неннѐ ѐких передбачено довічне позбавленнѐ волі, здійсняютьсѐ колегіа-
льно судом у складі трьох суддів, а за клопотаннѐм обвинуваченого — 
судом присѐжних у складі двох суддів та трьох присѐжних. Кримінальне 
провадженнѐ стосовно кількох обвинувачених розглѐдаютьсѐ судом при-
сѐжних стосовно всіх обвинувачених, ѐкщо хоча б один з них заѐвив кло-
потаннѐ про такий розглѐд. — КПК України (ч. 3 ст. 31). 

 *У 2016 році+ суди присѐжних розглѐнули 51 кримінальне провадженнѐ. — 
Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України «Про підсумки 
роботи судів цивільної і кримінальної ярисдикцій у 2016 році та завданнѐ 
на 2017 рік» (03.02.2017 № 1). 

 Перше судове засіданнѐ в історії України за участі присѐжних відбулосѐ 
30 квітнѐ 2013 року. Тоді слухали справу 27-річного громадѐнина Марокко 
Отмана Шакіба, котрий обвинувачувавсѐ в навмисному вбивстві львів-
ського лікарѐ-травматолога Леона Фрайфельда. Чоловіку загрожувало 
довічне ув'ѐзненнѐ, втім адвокати обвинуваченого, посилаячись на нор-
ми кримінально-процесуального кодексу, вимагали слуханнѐ справи за 
участі присѐжних. Методом жеребкуваннѐ обрали трьох основних, ними 
були три жінки — паспортистка, вихователька дитсадка, екс-
співробітницѐ «Львівводоканалу». Трою присѐжних та двою суддів мали 
вирішити доля обвинуваченого у вбивстві лікарѐ. Розглѐд справи відбув-
сѐ у Личаківському суді Львова. За рік — 4 березнѐ 2014 усі трою присѐж-
них виправдали Отмана, а суд визнав чоловіка винним. Втім зрештоя 
Отмана Шакіба, що відбув у СІЗО 1,5 року звільнили. — Вікторіѐ Рощина. 
«Cуд присѐжних в Україні: досвід та перспективи» (2018). 

 

 Пров (Прове) — бог правосуддя в слов’янській міфології. Частіше 
називається Прове. За однією з гіпотез (В. Пізані), ім'я Прове — один 
з епітетів Перуна — prav, тобто правий, справедливий, спотворений 
при передачі. Зображувався в образі старця в довгому одязі з великим 
числом складок і ланцюгами на грудях. Складки символізують таєм-
ниці мудрих рішень, які приймає Пров, передбачити які не дано ні-
кому. Ланцюг, який Прову призначено носити вічно, — символ пос-
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лідовності та довершеності кожної справи, за яку береться бог право-
суддя. Він ніколи не зупиняється на півдорозі, не залишає жодної 
справи незавершеною. І якщо суддя, покровителем якого є Пров, ух-
валить нечесне рішення, бог правосуддя з часом покарає його. 

 Див. також: Феміда. 
  

 Процесуальне право — форма реалізації норм матеріального пра-
ва, що зазвичай визначається як сукупність правових норм, які ре-
гулюють процедуру реалізації матеріальних норм. Інколи норми 
процесуального права кодифікуються у галузевих кодексах, які від-
різняються від кодексів матеріального права. 
 

— Р — 
 

 Розумний строк — найкоротший строк розгляду і вирішення адмі-
ністративної справи, достатній для надання своєчасного (без неви-
правданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та 
інтересів у публічно-правових відносинах (Кодекс адміністратив-
ного судочинства України Кодекс України (2005)). Складова права 
на справедливий суд. 

 
— С — 

 

 Самосуд — неформальний суд, не встановлений чи не санкціонова-
ний державою, або розправа над особою приватними особами в поза-
судовому порядку і, як правило, без належних законних підстав; яви-
ще, яке відображає розмежування понять судочинства та правосуддя. 
Самосуд за формою не є правосуддям, оскільки не передбачає судово-
го розгляду, встановленого чи санкціонованого державою. Якщо пра-
восуддя зазвичай здійснюється винятково державними судами, то са-
мосуд — приватними особами, і постає як вчинення розправи над осо-
бою без належних на те законних підстав і в позасудовому порядку. 
Самосуд за змістом може мати ознаки правосуддя — зважаючи на 
аналогію мети (наприклад, відновлення прав, компенсація неефектив-
ності суду у здійсненні правосуддя, звідси й популярна назва явища — 
«приватне правосуддя»). Істотний елемент аналізу самосуду — залеж-
ність його оцінки від праворозуміння (домінування легізму, як прави-
ло, означатиме визнання самосуду неправовим явищем, тоді як приро-
дно-правове чи соціологічне праворозуміння може сприяти визнанню 
самосуду правовим і навіть правомірним чи легітимним). Причини 
самосуду різняться: від невдоволеності санкціонуванням ймовірного 
винуватого владою (державою) до миттєвої розправи на місці чи реа-
лізації традиційного за певними уявленнями у певному середовищі 
«права на самосуд». Прикладами та проявами самосуду є «суд Лінча», 
«вбивства честі». В Україні історично самосуд розглядається як неза-
конний, але соціально допустимий (толерований) інститут. Наприклад, 
впійманого в селі злодія могли позбавити життя, таємно поховати і 
вважати безвісти зниклим, а формальні розслідування інциденту не 
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мати ефекту (частково ця традиція відображена в фільмі «Камінний 
хрест» (реж. Леонід Осика, 1968) за новелою Василя Стефаника). Са-
мосуд не завжди кульмінує у позбавленні життя й покликаний мати 
дисциплінуючий, моралізаторський ефект. Окрім традиційних розп-
рав, проявами самосуду в сучасній Україні є певні практики: «на колі-
на» (ставлення поліцейськими на коліна затриманих, спосіб нейтралі-
зації, що видається приниженням), «коридори ганьби» (проведення за-
триманих «коридором» людей під вигуки невдоволень, як-от «гань-
ба!»), «виселення»; позасудові страти під час військових дій, антите-
рористичної операції на тимчасового окупованих територіях.  
Позасудова страта — найбільш небезпечний і незаконний наслідок 
самосуду, оскільки порушується право особи на життя. Історично ві-
домі численні випадки таких страт: від розстрілів під час військових 
дій і переворотів, до санкціонованих чи толерованих державою (вла-
дою) страт певних осіб чи груп (як-от позбавлення життя групами 
приватних осіб ймовірних наркоманів і торговців наркотиками в су-
часних Філіппінах). Держави та міжнародні організації досягають кон-
сенсусу щодо співпраці в їх попередженні та розслідуванні. ООН при-
йнято відповідну Резолюцію та «Принципи ефективного попереджен-
ня і розслідування позазаконних, довільних і сумарних страт» (1989). 
За документом держави законодавчо забороняють всі позазаконні, до-
вільні і сумарні страти, і забезпечують, щоб будь-які такі покарання 
визнавалися караними злочинами відповідно до кримінального закону. 
Виняткові обставини, в тому числі стан війни чи загроза війни, внут-
рішня політична нестабільність чи будь-які інші надзвичайні ситуації в 
державі, не можуть служити підставою для таких страт.  
Особам і групам, яким загрожують такі страти, гарантується ефектив-
ний захист за допомогою судових чи інших засобів. Ніхто не може бу-
ти насильно переданий або виданий країні, коли є вагомі підстави 
вважати, що ця особа може стати жертвою таких страт. Проводиться 
ретельне, оперативне і неупереджене розслідування всіх підозрілих 
випадків таких страт. Мета розслідування — встановлення причин, 
характеру та часу настання смерті, відповідальної особи та будь-якої 
системи або практики, яка могла стати причиною смерті.  
Щодо судочинства, то держава забезпечує віддання під суд осіб, які 
брали участь у таких стратах. Наказ вищого начальника або органу 
державної влади не може служити виправданням таких страт. Вищі 
керівники або інші державні офіційні особи можуть бути притягнуті 
до відповідальності за вчинення діянь особами, які перебувають у них 
у підпорядкуванні, якщо вони мали розумну можливість попередити 
подібні діяння. Стан війни, стан облоги або інші надзвичайні ситуації 
жодній особі не надається повного імунітету від судового пересліду-
вання. Сім'ї і утриманці жертв таких страт мають право на отримання 
справедливої і належної компенсації упродовж розумного строку. 
Держава, декларуючи та провадячи монополію на здійснення право-
суддя та застосування примусу, зобов’язана аналізувати випадки са-
мосуду, аби не давати для нього приводів зі своєї провини.  
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 Самосуд — не суд.  

 Самосуд — сліпий суд. 

 Без суду суд буваю. 

 Коли в надзвичайній ситуації ляди беруть здійсненнѐ правосуддѐ в свої 
руки (так званий «самосуд» або «суд Лінча») і піддаять страти «погано-
го лядини», тому що він, мовлѐв, цього «заслуговую», то перед нами 
приклад інтуїтивного права (оскільки тут відсутню посиланнѐ на нор-
мативний факт) і одночасно неофіційного права (оскільки «вирок» вино-
ситьсѐ і здійсняютьсѐ не органом державної влади, а стихійно). — Олек-
сандр Мережко. «Психологическаѐ школа права Л.И. Петражицкого: ис-
токи, содержание, влиѐние» (2016) (висвітляячи поглѐди М. Тімашева — 
учнѐ Льва Петражицького). 

 7. 07 вереснѐ 2002 року у селищі був убитий 17-річний етнічний українець, 
ѐк стверджувалосѐ, ромом, ѐкий, вочевидь, згодом був засуджений за 
вчиненнѐ вбивства. Вбачаютьсѐ, що це сталосѐ під час сутички у місце-
вому барі чи на дискотеці між чоловіками-ромами та іншими молодими 
лядьми з селища. 8. 08 вереснѐ 2002 року відбулись збори жителів сели-
ща, на ѐких вони вимагали виселеннѐ ромів із селища. … 10. Зокрема, на-
прикінці сесії рада вирішила «підтримати рішеннѐ сходки жителів сели-
ща щодо виселеннѐ з селища осіб циганської національності». … 45. 21 
березнѐ 2003 року Іванівський районний суд, розглѐнувши заѐву районної 
прокуратури, скасував рішеннѐ селищної ради від 09 вереснѐ 2002 року у 
зв’ѐзку з його невідповідністя Конституції України та прийнѐттѐм під 
тиском натовпу розлячених жителів селища, щоб заспокоїти їх та за-
побігти самосуду над ромами. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Бурлѐ та інші 
проти України» (Заѐва № 3289/10, 06.11.2018). 

 28. Того самого днѐ справу заѐвника і пана О.В., ѐкі обвинувачувалисѐ у 
«злісній непокорі законному розпорѐдження або вимозі працівника мілі-
ції» (адміністративне правопорушеннѐ), розглѐнув Жовтневий суд. Їх, зо-
крема, обвинувачували в тому, що вони тримали працівників міліції за 
форму, штовхали їх, погрожували їм, висловлявались на їхня адресу не-
цензурноя лайкоя у відповідь на їхні вимоги припинити порушеннѐ гро-
мадського порѐдку. Суд припинив провадженнѐ в адміністративній спра-
ві, посилаячись на те, що поведінка підсудних у будинку потребую вирі-
шеннѐ питаннѐ про порушеннѐ кримінальної справи у зв'ѐзку з можливим 
протиправним проникненнѐм у чуже житло. Справу направили до проку-
ратури Жовтневого району. Згодом (23 жовтнѐ 2002 року) прокуратура 
вирішила не пред'ѐвлѐти обвинуваченнѐ у протиправному проникненні в 
чуже житло. Було встановлено, що дії підсудних можна потенційно ква-
ліфікувати ѐк завданнѐ легких тілесних ушкоджень панові С.К. та вчи-
неннѐ самосуду і що у зв'ѐзку з цим потерпіла сторона може звернутисѐ 
до суду в приватному порѐдку. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Хайло проти 
України» (Заѐва N 39964/02, 13.11.2008). 

 Позасудові страти. Загальна інформаціѐ щодо позасудових страт. Поза-
судові страти носили масовий характер з квітнѐ 2014 року і до кінцѐ 
2015 року на всій території конфлікту. Нами зафіксовано 78 випадків по-
засудових страт. … у 57 випадках у районах Донецької та у 21 випадку — 
районах Луганської області) вказую на широкомасштабність їх вчиненнѐ.  
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 Поза судом були страчені цивільні особи (50%) та військові особи (50% від 
загальної кількості жертв). Під час аналізу характеру позасудових 
страт ми дійшли висновку, що реальну кількість загиблих встановити 
наразі важко. Частина території залишаютьсѐ окупованоя, що призво-
дить до значного ускладненнѐ доступу до достовірної інформації. Крім 
того, ю високоя вірогідність, що давно зниклі особи на таких територі-
ѐх насправді були страчені або закатовані.  

 Міжнародні спостерігачі вперше зафіксували випадки позасудових 
страт 19 квітнѐ 2014 року, коли післѐ насильницького зникненнѐ у м. То-
рецьк були знайдені два трупи. … Інформація про позасудові страти у 
своїх звітах надавали міжнародні організації, серед ѐких ММПЛ, AI, HRW. 
Ними було підготовлено декілька спеціальних доповідей щодо цього пи-
таннѐ: «Відповідальність за вбивства в Україні з січнѐ 2014 року по тра-
вень 2016 року», «Позасудові страти під час конфлікту на Сході України».  

 Серед незаконно страчених виділѐлисѐ наступні категорії: інакодумці, ѐкі 
відкрито виражали своя позиція (2 випадки), журналісти та представ-
ники ЗМІ (1 випадок), релігійні діѐчі (4 випадки), підприюмці (3 випадки).  

 59 із зафіксованих випадків страт мали місце на окупованій території, а 
19 випадків — на підконтрольній урѐду території.  

 У т.зв ДНР позасудові страти були легалізовані шлѐхом прийнѐттѐ так 
званого «Кримінального кодексу ДНР», ѐкий встановлявав смертну кару 
ѐк один із видів покараннѐ. Таке покараннѐ може бути застосовано за 28 
різних складів злочинів. Зафіксовано 4 випадки застосуваннѐ смертної 
кари до цивільного населеннѐ. Судові процеси за обвинуваченнѐм таких 
осіб вирізнѐлисѐ низьким рівнем наданнѐ правової допомоги та загаль-
ним обвинувальним нахилом процесу, що виклячаю саму справедливість 
правосуддѐ. Тож такі процеси набули характеру розправи.  

 Такі процеси, а також класичні позасудові страти, здійснявалисѐ щодо 
військовослужбовців, захоплених у полон, а також співробітників право-
охоронних органів та інших державних органів. Відсоток таких страт 
до загальної кількості зафіксованих складаю 53% випадків, що свідчить 
про значну розповсядженість таких випадків… — «Насильницькі злочи-
ни, скоюні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр.» 
(упорѐдник Євген Захаров (2018)).  

 

 Складні справи (з англ. hard cases) — поняття, яким у філософсько-
правовому дискурсі, а також інколи в практичній судовій діяльності 
позначають особливу категорію справ, що вирізняється неможливіс-
тю «простого рішення», натомість, можливістю різних підходів до їх 
вирішення, що потребує вироблення критеріїв для прийняття судово-
го рішення. Протиставляються «простим справам». Складні справи 
виникають, наприклад, у випадках, коли не існує норми права для ви-
рішення правового питання (ухвалення рішення), відтак на суд пок-
ладається місія прецеденту. За Дворкіним, підстава вирішення склад-
них справ — принципи, а не правові норми чи політики. 
 Байка 9. Мурашка і свинѐ. Свинѐ з Мурашкоя сперечалисѐ, хто з них двох 

багатший. А Віл був свідком і побічним суддея. — Чи ж багато у тебе 
хлібного зерна? — спитала з гордовитоя посмішкоя Свинѐ. — Ану-бо, 
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поѐсни, шановна пані... — В мене повнісінька жменѐ найчистішого зерна. 
Як тільки сказала це Мурашка, зареготали раптом щосили Свинѐ й Віл. 
— Хай буде нам за суддя пан Віл,— мовила Свинѐ. — Він двадцѐть з лиш-
ком років справлѐв судійство у великій славі, і не гріх сказати, що між усі-
юї своюї братії — наймайстерніший яриста і найгостріший арифметик і 
алгебрик. Його благородію зможе нашу суперечку легко вирішити. Окрім 
того, він, здаютьсѐ, досить вправний і в латинських диспутах. Віл опіслѐ 
таких слів, мовлених мудроя звіриноя, відразу скинув на рахівниця і за 
допомогоя арифметичного множеннѐ зробив таке визначеннѐ: — Поне-
же бідна Мурашка дійсно одну жменя зерна маю, ѐк сама призналасѐ об 
тім добровільно, і, окрім зерна, більше нічого не споживаю, а, напроти 
того, у пані Свині ю цілий кадуб, у ѐкому жмень маютьсѐ триста з тре-
тиноя, то за всіма правилами здорового глузду... — Не те ви рахували, 
пане Віл,— обірвала його мову Мурашка. — Надіньте окулѐри та витра-
ти проти прибутків киньте на рахівниця... — Справа зайшла в супереч-
ку, і її перенесено у вищий суд. Сила: Не мале те, чого досить на про-
життѐ, врешті, достаток і багатство ю те саме. — Григорій Сковоро-
да. «Байки харківські» (виданнѐ 2011).  

 

 Слідчий суддя — це суддя суду першої інстанції, який визначаєть-
ся із суддів цього суду в порядку черговості для виконання функцій 
судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні. В суді першої інстанції обирається 
зборами суддів зі складу суддів цього суду.  
 

 Слідчий — службова особа державного органу, вповноважена вес-
ти досудове розслідування. 
 Службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що 

здійсняю контроль за додержаннѐм податкового законодавства, Націо-
нального антикорупційного бяро України, Державного бяро розсліду-
вань, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, 
здійснявати досудове розслідуваннѐ кримінальних правопорушень. — 
Кримінальний процесуальний кодекс України (2012). 

 

 Смисл (смисли) правосуддя — це особливий зміст, який відображає 
сутність (сутності) явища дійсності, позначуваного терміном «право-
суддя». Вирізняють різні смисли правосуддя (в цьому дослідженні, 
наприклад): «владний смисл» (правосуддя як форма здійснення судо-
вої влади); «правореалізаційний смисл» (правосуддя як судове здійс-
нення права); «правозахисний смисл» (правосуддя як судовий за-
хист); «резолютивний смисл» (або «вирішальний смисл») (правосуд-
дя як судове вирішення конфлікту); «балансуючий смисл» (правосуд-
дя як судове балансування); «антропологічний смисл» (правосуддя 
як судова антропологія); інші смисли правосуддя (ідеологічний, те-
леологічний, виховний, відповідальний, економічний). 
 

 Справедлива сатисфакція (ЄСПЛ) — (анг. just satisfaction, фр. 
satisfaction équitable) — задоволення вимог із відшкодування мораль-
ної, матеріальної шкоди та витрат заявника Європейського суду з 
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прав людини, як правило в грошовій формі, звернене до держави-
відповідача згідно з рішенням Суду. Дискреційне повноваження Су-
ду, а не право заявника, оскільки Суд встановлює справедливу сатис-
факцію лише «у разі необхідності» на свій розсуд. Заявник, аби отри-
мати справедливу сатисфакцію, зобов’язаний звернутися до Суду з 
відповідною заявою та обґрунтувати свою вимогу належними доку-
ментальними доказами. Може стосуватися: матеріальних, моральних 
збитків та витрат. Заявник обґрунтовує (держава спростовує) при-
чинно-наслідковий зв'язок між заявленими збитками та стверджува-
ним порушенням, припущення не допускаються.  
У частині матеріальних збитків справедлива сатисфакція покликана 
здійснити restitutio in integrum, тобто, мірою можливого, повернути 
заявника у первісний стан (якби не сталося порушення). Це охоплює 
компенсацію за дійсно понесені збитки (damnum emergens) та за втра-
ту чи зменшення майбутньої передбачуваної вигоди (lucrum cessans). 
У частині моральних збитків заявникам, які прагнуть компенсації за 
такі збитки, пропонується вказати суму, яка була б справедливою.  
Витрати можуть стосуватися не лише судових витрат. Проте вони 
повинні бути необхідними (для запобігання порушенню чи для отри-
мання компенсації після настання порушення), дійсними (справді 
сплачені заявником, або ж він має бути зобов'язаним їх сплатити за 
зобов'язанням), а сума — обґрунтованою (не надмірною, в іншому 
разі суд призначить суму, яка є розумною). Від суми належних витрат 
віднімаються суми, виплачені національними органами чи Радою Єв-
ропи як юридична допомога.  
 Статтѐ 41 Справедлива сатисфакціѐ. Якщо Суд визнаю факт порушеннѐ 

Конвенції або протоколів до неї і ѐкщо внутрішню право відповідної Висо-
кої Договірної Сторони передбачаю лише часткове відшкодуваннѐ, Суд, у 
разі необхідності, надаю потерпілій стороні справедливу сатисфакція. 
— Конвенціѐ про захист прав лядини і основоположних свобод. 

 Якщо Суд встановить, що мало місце порушеннѐ Конвенції, він може 
присудити «справедливу сатисфакція», тобто певну суму грошей на ві-
дшкодуваннѐ шкоди, спричиненої таким порушеннѐм. Суд може також 
зобов’ѐзати державу відшкодувати витрати заѐвника у зв’ѐзку із звер-
неннѐм до Суду. Якщо Суд не встановить порушеннѐ, заѐвник не повинен 
буде сплатити додаткові кошти (зокрема, не компенсуватиме витрат 
держави-відповідача). — «Європейський суд з прав лядини. Питаннѐ й ві-
дповіді» (виданнѐ ЄСПЛ). 

 Будь-ѐка грошова компенсаціѐ, надана в рамках статті 41 Конвенції, за-
звичай визначаютьсѐ в ювро (EUR, €), незалежно від того, ѐка валята 
вказана у вимогах заѐвника. Якщо заѐвнику треба отримати виплату у 
валяті іншій, ніж ювро, Суд вкаже, щоб призначені суми були переведені в 
ця валяту за курсом, чинним на день проведеннѐ оплати. В момент по-
даннѐ запиту про справедливу сатисфакція заѐвник повинен, в разі не-
обхідності, брати до уваги можливі наслідки цих вимог у світлі наслідків 
переведеннѐ сум, вказаних в іншій валяті, в ювро чи навпаки.  
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 Суд встановляю за власноя ініціативоя термін длѐ проведеннѐ необхід-
них платежів. Цей термін зазвичай складаю три місѐці від дати, коли йо-
го рішеннѐ стало остаточним і обов'ѐзковим длѐ виконаннѐ. Суд також 
призначаю виплату пені в разі недотриманнѐ терміну, ѐкий звичайно від-
повідаю простим відсоткам в розмірі мінімальних відсоткових ставок 
Європейського Центрального банку за відповідний період, пляс три про-
центні пункти. — «Вимоги щодо справедливої сатисфакції. Практична 
рекомендаціѐ» (виданнѐ ЄСПЛ). 

 

 Справедливість більшості — стан, за яким те, що називається 
«справедливим», встановлено рішенням більшості. Судове рішен-
ня, ухвалене колегіально (два голоси суддів проти одного, п’ять го-
лосів проти чотирьох), визнається справедливим саме тому, що во-
но справедливе в силу рішення більшості, тобто певної розподілу 
думок суддів на певний момент. Суддя, не згідний із рішенням бі-
льшості, може викласти окрему думку, якщо така регламентується.  
 Справедливість без сили — лише неміч, сила без справедливості — ти-

ран. — Блез Паскаль. 

 Коза з вовком тѐгалась, та тільки шкура зосталась.  

 … подекуди складний процес формуваннѐ позиції більшості в суді залишаю 
вирішеннѐ значущих конституційно-правових питань на майбутню або 
маю наслідком формуваннѐ правових позицій, з ѐких складно вивести ке-
рівний принцип чи правоположеннѐ. Роль окремої думки у подібних випад-
ках полѐгаю у так би мовити інсайдерському коментарі до такого рі-
шеннѐ та висвітленні важливих питань, що розглѐдалисѐ в нарадчій кі-
мнаті, але через особливості процесу досѐгненнѐ компромісу серед суддів 
більшості були обійдені мовчаннѐм або залишені на майбутню *Corley P. 
Concurring Opinion Writing on the U.S. Supreme Court. Albany: State University 
of New York Press, 2010. P. 6.]. — Окрема думка судді КСУ Шевчука С.В. сто-
совно Висновку КСУ у справі за зверненнѐм ВРУ про наданнѐ висновку що-
до відповідності законопроекту щодо правосуддѐ вимогам статей 157 і 
158 Конституції України (27.01.2016). 

 

 Справедливість — філософська, соціально-етична та морально-
правова категорія, один із основних принципів права (звідси розу-
міння права як мистецтва добра та справедливості). Розрізняють 
три основні різновиди справедливості: 1) зрівняльну, що передба-
чає досягнення максимальної рівності прав і можливостей; 2) роз-
подільчу, яка спрямована на подолання диспропорцій у розподілі 
матеріальних і духовних благ, виходячи з природно-правової рівно-
сті людей, але з урахуванням заслуг конкретної людини перед сус-
пільством; 3) відплатну, що поширюється на сферу покарань за 
правопорушення і злочини. Справедливість — один із найважливі-
ших принципів у правозастосувальній, зокрема судовій, діяльності. 
Латинською мовою поняття справедливість позначалося терміном 
justitia (юстиція). У кримінальному процесі означає обов’язок від-
повідних органів встановити об’єктивну істину у справі, забезпечи-
ти законні права та інтереси учасників кримінального процесу. В 
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правосудді справедливість постає як смисл, мета (добитися справе-
дливості — значить здійснити правосуддя) і критерій змісту судо-
чинства як форми здійснення правосуддя (звідси справедливий су-
довий розгляд (процес), правосуддя як справедливе судочинство.  
 Одним із проѐвів етико-деонтологічного підходу у конституційному 

правосудді ю оцінка законодавчих положень з точки зору їх справедливо-
сті. КСУ звертаютьсѐ до категорії справедливості у конкретному соціа-
льному контексті, застосовуячи підхід, ѐкий може бути позначений ѐк 
соціально-деонтологічний, або ж соціально-аксіологічний. Особливістя 
останнього ю тісний зв’ѐзок із цільовоя інтерпретаціюя змісту законо-
давчих положень й сутністя соціально-правових інститутів. Так, у Рі-
шенні КСУ № 3-рп/2003 від 30 січнѐ 2003 року (справа про розглѐд судом 
окремих постанов слідчого і прокурора) здійснено соціально-цільове та 
ціннісне осмисленнѐ сутності правосуддѐ, ѐке за своюя суття «визна-
ютьсѐ таким лише за умови, що воно відповідаю вимогам справедливос-
ті і забезпечую ефективне поновленнѐ в правах» (п. 2)1. Перша половина 
наведеного твердженнѐ ю класичним природно-правовим постулатом: 
несправедливе правосуддѐ не ю правосуддѐм. Адже вже сама назва пра-
вового ѐвища відображаю його істотні ознаки ѐк справедливого, правед-
ного, належного. За відсутності таких ознак відповідний феномен 
втрачаю свій правовий характер і не може позначатись «правоназвоя» 
(П. М. Рабінович). Тут йдетьсѐ про закономірності смислоутвореннѐ й 
функціонуваннѐ смислових значень уѐвлень та понѐть у суспільній сві-
домості. Правосуддѐ тут визнаютьсѐ таким лише за умови відповідно-
сті своїй сутності, ѐкій, своюя чергоя, онтично передую його соціально-
етичне призначеннѐ – здійсненнѐ вимог справедливості та поновленнѐ 
порушених прав учасників спору. Водночас виражена в рішенні вимога 
«ефективного поновленнѐ в правах» ю проѐвом застосуваннѐ функціо-
нально-соціологічного підходу, за ѐкого одним із сутнісних ознак право-
суддѐ ю його соціальна діювість. — Сергій Рабінович. «Природно-правові 
підходи в яридичному регуляванні: монографіѐ» (2010). 

 Справедливість і повінь зупинить. — Турецьке прислів’ѐ. 

 Суди, суди, та поглѐдай сяди. 

 Найбільше про справедливість кричать злодії. 

 Неправий суд — гірше розбоя. 

 Закон і справедливість — це дві речі, ѐкі поюднав Бог, а лядина розлучаю. 
— Чарльз Колтон. 

 Погана лядина бажаю довільної влади. Що рухаю злу лядину, — це лябов 
до несправедливості. — Джон Роулз. 

 Добро не в тому, щоби не робити несправедливості, а тому, щоби на-
віть не бажати цього. — Демокріт. 

 Несправедливість допускаютьсѐ лише тоді, коли потрібно уникнути ще 
більшої несправедливості. — Джон Роулз.  

 Принципи справедливості обираятьсѐ за завісоя незнаннѐ. — Джон Роулз. 

 Справедливість — це перша чеснота соціальних інститутів, ѐк і істина 
— в системах мисленнѐ. Теоріѐ, ѐкоя б елегантноя та економічно вона 
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не була, повинна бути відхилена або переглѐнута, ѐкщо вона не відпові-
даю дійсності; так само і закони та інститути, незалежно від того, на-
скільки вони ефективні та добре організовані, повинні бути реформова-
ні чи ліквідовані, ѐкщо вони несправедливі. — Джон Роулз. 

 Справедливість — це щастѐ згідно з чеснотоя. — Джон Роулз. 
 Справедливість — не проста рівність, а рівність у виконанні належного. 

— Володимир Соловйов. 
 Справедливість — перша чеснота соціальних інститутів. — Джон Роулз. 
 Суспільство, регульоване суспільним почуттѐм справедливості, за сво-

юя суття стабільне. — Джон Роулз. 
 Інтуїціоністська концепціѐ справедливості, можна сказати, концепціѐ 

наполовину. — Джон Роулз. 
  

 Строк звернення до суду — строк, у межах якого позов подається до 
суду. Звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод 
та інтересів особи встановлюється у шестимісячний строк, якщо інше 
не встановлено законом. Строк, як правило, обчислюється з дня, коли 
особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх 
прав, свобод чи інтересів. Законами можуть також встановлюватися 
інші строки для звернення до суду. Наприклад, для звернення до суду 
у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її прохо-
дження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний 
строк. Теж місячний строк встановлено для звернення до адміністра-
тивного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних повнова-
жень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнен-
ня грошових коштів. Якщо законом передбачена можливість досудо-
вого порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, 
то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний 
строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення 
суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги 
на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень. (Ко-
декс адміністративного судочинства України (2005)). 
 

 Субсумція (нім. Subsumtion з латин. sum — під, sumere — взяти) — 
термін, яким, зокрема в теорії та практиці права, позначають поняття 
правозастосування як зіставлення (підпорядкування (нім. Ünter-
?rdnung) правових норм і обставин (фактів). Субсумцію розвинуто в 
німецькій теорії права. Вважається «латентним поняттям сучасної ві-
тчизняної теорії та догми права» (В. В. Трутень), асоціюється з юри-
дичною кваліфікацією. В абстрактних категоріях логіки означає про-
цес підведення (зіставлення, підпорядкування) видового поняття ро-
довому, окремого — особливому чи загальному. В випадку субсумції 
«знизу» конкретні обставини підпорядковують дії загальної норми, 
тоді як субсумція «згори» передбачає підпорядкування правової нор-
ми факту. Один із основних способів судового правозастосування. 
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 Суворий конструктивізм (тлумачення) (strict constructivism) — різ-
новид суддівської філософії права в частині судового тлумачення, що 
передбачає обмежене судове тлумачення. Поширене в юридичному 
дискурсі США. У широкому розумінні різновид судового консерва-
тизму. Передбачає судове правозастосування винятково тексту (так, 
як написано), встановлення змісту якого позначає відсутність пода-
льшої потреби осмислення, пошуку підходів до вирішення (відсут-
ність потреби робити додаткові висновки, припущення тощо). Не 
ототожнюється з текстуалізмом чи оригіналізмом, хоча передбачає 
спільні позиції. Протиставляється судовій філософії «активізму». 
 

 Суд права — термін, яким позначають розуміння, за яким суд розг-
лядає винятково юридичні питання: застосування, тлумачення права, 
зокрема правових норм, — на противагу «суду факту», який розгля-
дає питання фактів — обставин. Класичним «судом права» є консти-
туційний суд, в деяких випадках — верховний суд; кожен суд є судом 
права в частині правозастосування. 
 

 Суд присяжних — форма здійснення правосуддя за участю визначе-
них за спеціальною процедурою представників народу, суд, утворе-
ний у складі одного або кількох професійних суддів та лави присяж-
них засідателів (журі), які оцінюють факти у нарадчій кімнаті без 
участі професійного судді та виносять вердикт щодо винності обви-
нуваченого (підсудного) в кримінальній справі або відповідача у ци-
вільній справі. 
 Я вважая суд присѐжних юдиним ѐкорем, донині придуманим лядиноя, за 

допомогоя ѐкого держава може триматисѐ відповідальноя за принципи 
своюї конституції. (I consider trial by jury as the only anchor ever yet imagined 
by man, by which a government can be held to the principles of its constitution.) 
— Томас Джефферсон, 1776. 

 Хоча в заміні судів присѐжних судами за участя народних засідателів 
(шефенів) існувала певна логіка, спрѐмована на усуненнѐ певних недоліків 
суду присѐжних, втім «народні суди» з народними засідателѐми в СРСР, 
«народний суд» (Volksgericht) нацистської Німеччини та «народні трибу-
нали» республіканців під час громадѐнської війни в Іспанії ю ѐскравими 
прикладами можливості маніпуляваннѐ та підконтрольності правосуд-
дѐ, в ѐкому беруть участь представники громадськості. Хоча демокра-
тичні країни можуть існувати і без суду присѐжних або суду шефенів 
(наприклад, Нідерланди), однак репресивні та диктаторські режими 
практично не переносѐть судів за участя народного елементу або пе-
ретворяять їх в імітація. — «Міжнародний досвід діѐльності інсти-
туту мирового судді, суду присѐжних, народних засідателів та пропози-
ції щодо можливостей його застосуваннѐ в Україні» (2009).  

 Будь увічливим з усіма: ніколи не знаюш, хто потрапить до складу суду 
присѐжних, ѐкий тебе судитиме». — Американське прислів’ѐ. 

  

 Суд у розумінні статті 6 ЄКПЛ — визнання за органами, які не на-
зиваються судами, статусу суду в розумінні статті 6 Європейської 
конвенції з прав людини (ЄКПЛ) за обов’язковою в Україні практи-
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кою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) для цілей гаранту-
вання права на справедливий суд; квазісуд. За практикою ЄСПЛ ви-
конавцем судової функції може бути не тільки суд, а й парламент, 
адміністративні органи. В Україні ЄСПЛ такими визнано, наприклад, 
Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів Украї-
ни. У рішенні в справі «Срамек проти Австрії» (1984) ЄСПЛ встано-
вив, що орган влади, який не є судом держави, може для цілей вико-
нання статті 6 § 1, розглядатися як «суд» у змістовному значенні цьо-
го терміна (п. 36 рішення). ЄСПЛ виробив низку критеріїв, на основі 
яких визначається, чи виконує той чи інший орган судову функцію. У 
справі «Срамек» ЄСПЛ встановив два критерії: функція такого орга-
ну «полягає у визначенні питань, що належать до його компетенції, 
на основі норм права» і що такий орган діє «відповідно до процедур 
згідно зі встановленими правилами». У справі «Савіно та інші проти 
Італії» (2009) ЄСПЛ застосував такі три критерії: наявність організо-
ваної процедури; наявність у органу, який вирішує спір, так званої 
«повної юрисдикції»; обов’язковість рішення для обох сторін спору 
(п. 74 рішення). Це означає, що такі органи в Україні, як наприклад, 
ВККС чи ВРП вважаються «судом», оскільки їхні повноваження — 
вирішення питань в межах своєї компетенції на основі норм права ві-
дповідно до регламентованих процедур, передбачених законом, рег-
ламентом цих органів та нормативними актами, а рішення є 
обов’язковими для сторін спору. Крім того, Комісія і ВРП є органами, 
встановленими законом, оскільки їхнє функціонування передбачено 
відповідними законами, зокрема Законами України «Про судоустрій і 
статус суддів», «Про Вищий антикорупційний суд». У такому разі, 
коли такі органи діють як «суд», доступ до такого органу має бути 
реальним, а не формальним. ЄСПЛ, визначаючи важливість такого 
реального доступу, наприклад, у справі «Ейрі проти Ірландії» (1979) 
встановив, що відмова надати юридичну допомогу незаможній жінці, 
яка намагалась через суд розлучитись із схильним до насильства чо-
ловіком, порушила її право на доступ до правосуддя, передбачене 
пунктом 1 статті 6 Конвенції. Тобто, у випадку перегляду рішень Ко-
місії та ВРП пленарним складом цих органів саме реальний доступ до 
перегляду рішень уможливлює такий перегляд. Те, що ВККС може 
вважатися судом у змістовному розумінні неодноразово визнавав у 
своїй практиці ЄСПЛ, зокрема і в рішенні в справі «Волков проти 
України» (п. 88), відзначаючи, що «ніщо не заважає назвати «судом» 
конкретний національний орган, який не входить до судової системи, 
для цілей встановлення його відповідності критеріям, викладеним у 
справі «Вільхо Ескелайнен та інші проти Фінляндії». Адміністратив-
ний або парламентський орган може вважатися «судом» у матеріаль-
но-правовому значені цього терміну, що призведе до можливості за-
стосування статті 6 Конвенції…» (див. рішення у справах «Аргіру та 
інші проти Греції», п. 24, від 15 січня 2009 року, та «Савіно та інші 
проти Італії», пп. 72-75, від 28 квітня 2009 року). Те, що Комісія може 
вважатися судом у розумінні практики ЄСПЛ, поступово визнається і 
в Україні. Так, в Аналізі судової практики, підготовленому Відділом 
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узагальнення судової практики Вищого адміністративного суду Укра-
їни (2015), робиться такий висновок щодо Комісії. «Висновок щодо 
застосовності статті 6 Конвенції не перешкоджає, а сприяє розгляду 
питання дотримання процесуальних гарантій у такому провадженні 
(див. вищезазначене рішення у справі «Савіно та інші проти Італії», п. 
72)». У частині процесуальних гарантій Комісія та ВРП мають керу-
ватися процесуальними вимогами ч. 2 ст. 2 КАС України. Наприклад, 
Комісія у розгляді питань суддів (кандидатів на посаду судді) повин-
на провести ефективне дослідження доводів, аргументів та доказів, 
тобто розглянути заяву по суті як у суді. Таким чином, зменшуючи 
реальний чи потенційний рівень сваволі розсуду з боку державних 
органів, забезпечується право на справедливий суд. 
 Відповідно до практики Європейського суду з прав лядини (далі — ЄСПЛ) 

виконавцем судової функції може бути не тільки суд, а й парламент, ад-
міністративні органи. ЄСПЛ виробив низку критеріїв, на основі ѐких ви-
значаютьсѐ, чи виконую той чи інший орган судову функція. Так у справі 
«Савіно та інші проти Італії» (AFFAIRE SAVINO ET AUTRES c. Italie) засто-
совано такі три критерії: наѐвність організованої процедури; наѐвність 
у органу, ѐкий вирішую спір, так званої «повної ярисдикції»; 
обов’ѐзковість рішеннѐ длѐ обох сторін спору (параграф 74 Рішеннѐ від 
28 квітнѐ 2009 року). 

 Порѐдок розглѐду справи про відстороненнѐ судді від посади врегульова-
но Регламентом ВККС…. Це свідчить про наѐвність організованої проце-
дури з розглѐду спору про відстороненнѐ судді від посади. Щодо другого 
критерія, то «повна ярисдикціѐ» за практикоя ЄСПЛ означаю можли-
вість органу досліджувати питаннѐ факту, дослідити і надати свої ви-
сновки щодо всіх доводів зацікавленої особи (параграфи 151-157 Рішеннѐ 
від 21 липнѐ 2011 року у справі «Сігма радіо телевіжн проти Кіпру» (CASE 
OF SIGMA RADIO TELEVISION LTD v. CYPRUS). Відповідно до пункту 15.6 Рег-
ламенту ВККС під час розглѐду клопотаннѐ про відстороненнѐ судді від 
посади Комісіѐ маю право заслухати будь-ѐку особу чи дослідити будь-ѐкі 
матеріали, що маять значеннѐ длѐ вирішеннѐ питаннѐ про відсторо-
неннѐ судді від посади. Згідно з пунктом 5.11.3 Регламенту ВККС рішеннѐ 
Комісії повинно бути мотивованим. Наведені положеннѐ свідчать, що 
повноваженнѐ Комісії дозволѐять визнати за нея «повну ярисдикція» у 
розумінні ЄСПЛ. Щодо третього критерія, то варто зазначити таке. 
Відповідно до Регламенту ВККС за результатами розглѐду питаннѐ про 
відстороненнѐ судді від посади Комісіѐ приймаю відповідне рішеннѐ, копіѐ 
ѐкого направлѐютьсѐ Генеральному прокурору України; … з метоя забез-
печеннѐ виконаннѐ рішеннѐ про відстороненнѐ судді від посади, прове-
деннѐ пов’ѐзаних з цим організаційних заходів у день прийнѐттѐ рішеннѐ 
Комісіюя забезпечуютьсѐ повідомленнѐ голови суду, в ѐкому займаю 
штатну суддівську посаду відсторонений суддѐ, про прийнѐте рішеннѐ 
(пункт 15.9). Наведене дозволѐю стверджувати, що рішеннѐ Комісії про 
відстороненнѐ судді від посади ю обов’ѐзковим ѐк длѐ сторін спору, так і 
длѐ голови суду, в ѐкому займаю штатну суддівську посаду відстороне-
ний від посади суддѐ. 

 У зв’ѐзку з викладеним, на нашу думку, Комісія можна вважати органом, 
що здійсняю судову функція при вирішенні питаннѐ про відстороненнѐ 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-92505
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105766
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105766
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судді від посади. Відповідно до процедури розглѐду цього питаннѐ нале-
жить застосовувати принципи судового процесу, гарантовані пунктом 
1 статті 6 Конвенції про захист прав лядини і основоположних свобод, у 
тому числі принципи змагальності та рівності.  

 Аналогічний підхід був покладений в основу висновку ЄСПЛ про те, що ро-
зглѐд Вищоя радоя ястиції та парламентом України питаннѐ про зві-
льненнѐ судді з посади за своюя матеріально-правовоя природоя ю судо-
воя функціюя (пункти 88-90 Рішеннѐ від 9 січнѐ 2013 року у справі 
«Олександр Волков проти України»).  

 

 Суд факту — термін, яким позначають розуміння, за яким суд роз-
глядає винятково питання фактів — обставин справи. Класичним 
«судом факту» є суд присяжних.  
 

 Суд як інститут громадянського суспільства — концепція, розви-
нута як суміжна чи альтернативна концепція належності суду як ін-
ституту державі. Так, у філософії права Гегеля суд розглядається не 
як (чи не лише як) інститут держави, а як інститут громадянського 
суспільства. Людина, громадянин стає невід’ємною частиною здійс-
нення правосуддя в громадянському суспільстві через суд присяж-
них (інакше: правосуддя — це «зовнішня доля»). Судді розгляда-
ються не як (чи не лише як) державні службовці з особливим стату-
сом, а як (чи також і як) представники громадського суспільства. 
 

 Суд — це, зазвичай, орган держави для здійснення правосуддя; ор-
ган, який становить самостійну галузь державної діяльності, здійс-
нюючи судочинство відповідно до вимог справедливості й забезпе-
чує ефективне поновлення в правах. З позицій філософії права лише 
за умови здійснення правосуддя спеціалізований державний орган 
може вважатися судом. Цивілізована «регулююча форма конфлікту» 
(П. Рікер). «Суд» інколи ототожнюють із процесом судочинства 
(«суд над…», «чинити суд»). Вважається, що суд з’явився одночасно 
із виникненням держави, є її атрибутом, здійснює її функції. Водно-
час, термін «суд» вживається й для позначення недержавних явищ, 
які мають ознаки суду (церковний суд, товариський суд тощо). 
«Суд» як державне явище протиставляється «самосуду». 
 Суд — відповідний орган судової системи держави. — ЗУ «Про міжнарод-

ний комерційний арбітраж» (1994). 

 Суд — суддѐ адміністративного суду, ѐкий розглѐдаю і вирішую адмініст-
ративну справу одноособово, колегіѐ суддів адміністративного суду. — 
Кодекс адміністративного судочинства України Кодекс України (2005).  

 Суд ю органом держави длѐ здійсненнѐ правосуддѐ. — Василь Малѐренко. 

 Суд не повинен бути знарѐддѐм терору. — Вѐчеслав Чорновіл. 

 Попадеш у суд — і будеш худ. — Українська народна мудрість. 
 

http://old.minjust.gov.ua/file/43799
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 Суддівська філософія — елемент системи судової філософії, чинник 
філософії правосуддя, що позначає певний особистісний світогляд та 
професійну правосвідомість судді. Може розрізнятися за різними 
критеріями: (1) за типом праворозуміння: наприклад, законник (легіст 
— прихильник легізму), юснатураліст (прихильник теорії природного 
права); (2) підходами до тлумачення: наприклад, у США «пасивіст» 
— прихильник пасивізму вирізняється пасивним ставленням до ви-
рішення питання конституційності, яке, на думку судді, повинен ви-
рішити не суд, а законодавець; «активіст» — суддя, чинником судо-
вого рішення якого є власні погляди, зокрема й світогляд, політичні 
уподобання, радше ніж «буква закону»; «конвенціоналіст», «консер-
ватор» — суддя, який дотримується традиційних уявлень, поміркова-
них поглядів, строго дотримується букви закону, відповідно до поча-
ткових намірів тощо; (3) процесуальними підходами до судового рі-
шення: суддя, який суворо дотримується закону; суддя-правотворець 
(lawmaker), суддя-посередник (mediator), владний (авторитарний) су-
ддя (authoritative decision maker), суддя-процесуаліст тощо 
(proceduralist). Відіграє істотну роль при прийнятті судових рішень. 
Тому, зокрема в США, є істотним чинником, що розглядається при 
призначенні особи на посаду судді. 
 

 Суддівське право — право, що створюється суддями в результаті 
судової діяльності. На відміну від судового права термін «суддівське 
право» вказує на суб’єкта та водночас творця відповідного права — 
суддю. В США позначається терміном judge-made law. Поняття, зміст 
якого розглядається як частина «права юристів» (das Juristenrecht) 
серед інших типів права (державне право (das staatliche Recht) та со-
ціальне право (das gesellschaftliche Recht) (Ерліх)). 
 

 Суддівське самообмеження — принцип і наслідок діяльності судді 
щодо використання суддівського розсуду в питаннях права та факту, 
зокрема в правозастосуванні, за яким суддя самостійно обмежується 
відповідно до обґрунтованих філософсько-правових, інших теорети-
чних чи практичних положень. Цей принцип може ґрунтуватися на 
положеннях доктрини «поділу влади» (завдання судді бути суб’єктом 
здійснення судової влади, а не законодавчої — тобто творити право), 
доктрини «політичного питання» (в Україні — концепція «політичної 
доцільності», для цілей самообмеження суддів Конституційного Суду 
України); таких видах тлумачення, як суддівський мінімалізм, оригі-
налізм, текстуалізм тощо. Відсутність суддівського самообмеження 
може призвести до зловживань, «суддівської сваволі» тощо. 
 Притча «Хто ѐ такий». Одного разу Конфуцій вирішив зустрітисѐ з Лао-

цзи. Коли він прийшов до нього, той сидів. Побачивши гостѐ, Лао-цзи на-
віть не подумав встати і привітати старшого за віком Конфуціѐ. Крім 
того, він навіть не запропонував гостя присісти. Конфуціѐ це образило, 
і він сказав гнівно: - Що ви за Учитель, ви навіть не знаюте правил хоро-
шого тону. Лао-цзи відповів: - Ви вільні робити те, що вам завгодно. Хо-
чете сісти - сідайте, подобаютьсѐ вам стоѐти - стійте. Я не хочу втру-
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чатисѐ у ваше життѐ, хто ѐ такий? — «Притчи. Даосские, китайские, 
дзэнские» (2010). 

 

 Суддівський розсуд — межі свободи судді в судовому вирішенні; 
спосіб реалізації судової влади суддею; принципове положення в 
здійсненні правосуддя, що визначає межі повноважень судді у ви-
рішенні питань і справ у судочинстві. Межі суддівського розсуду 
визначаються як внутрішні (погляди, переконання тощо) та/чи зов-
нішні (наприклад, передбачені нормативно-правовими актами) об-
меження свободи судді в прийнятті судових рішень. Як тотожні 
вживаються поняття «суддівська дискреція»; «судовий розсуд» 
(щодо останнього інколи наголошується що суб’єктом розсуду є 
суддя, тому термін «суддівський розсуд» є коректнішим).  
Див. також: Межі розсуду (доктрина ЄСПЛ).  
 Без розсуду не твори суду. 

 Длѐ інших ми творимо правила, длѐ себе — винѐтки. — Шарль Лемель. 

 «Мудрий суддѐ». Згубив багач гаманець, де було 200 золотих монет, і 
поклѐвсѐ: «Хто знайде гаманець — отримаю рівно половину монет». 
Один з його слуг знайшов гаманець і повернув. А багач був дуже жадіб-
ний, і відразу ж забув про своя обіцѐнку і не захотів дати своюму слузі 
100 золотих. Щоб позбутисѐ його, він сказав слузі «Крім цих золотих 
монет, в гаманці був коштовний камінь. Поверни його, і отримаюш своя 
частку». Пішов слуга до судді і розповів йому все, ѐк було. Суддѐ запросив 
обох до суду. «Ти кажеш, що у тебе в гаманці було двісті золотих і доро-
гоцінний камінь, — сказав суддѐ багатому, — а в цьому гаманці немаю 
каменя, значить, це не твій гаманцѐ. Віддай його слузі, поки не знай-
детьсѐ господар. А ти продовжуй кричати, що втратив гаманець із 
двомастами золотими і дорогоцінним каміннѐм. Можливо, він знай-
детьсѐ». Тоді, не кажучи ні слова, багатий віддав слузі 100 золотих та 
ще заплатив 10 штрафу. — «Истребитель колячек» (1974). 

 

 Суддя ad hoc (ad hoc з лат. «для цього») — тимчасовий суддя у 
конкретній судовій справі. В Європейському суді з прав людини 
може бути кілька суддів, призначених державою. В Міжнародному 
Суді ООН держава, яка є стороною в справі і не має в складі суду 
судді, який є її громадянином, може вибирати суддю ad hoc для цієї 
справи, хоча вона не зобов'язана це зробити. Суддя ad hoc не обо-
в'язково повинен бути громадянином держави, яка її чи його приз-
начила. На практиці деякі судді ad hoc згодом обиралися членами 
судів, де мали такий статус. Суддя ad hoc при вступі на посаду 
складає присягу (робить заяву), бере участь в ухваленні рішень у 
справі на основі рівності з колегами, і отримує від Суду винагоро-
ду. Смисл інституту судді ad hoc — забезпечення судового розгляду 
на постійній основі, зокрема в колегіальних судових органах. 
 В ЄСПЛ вираз «суддѐ ad hoc» означаю будь-ѐку особу, крім обраного судді, 

ѐка обираютьсѐ Договірноя Стороноя длѐ участі в розглѐді справи у 
складі Великої палати або палати згідно з пунктом 2 статті 27 Конве-
нції. - Регламент Суду. 



— Бігун В. С. Основи правосуддя (Термінологія. Філософія. Практика) — 

 

— 135 — 
 

 Насправді, це була ситуаціѐ, коли Україна не мала постійного судді у 
ЄСПЛ, і тому розглѐд усіх справ, ѐкі мали відношеннѐ до України, відбува-
всѐ за участя судді ad hoc. Відповідно до Європейської конвенції з прав 
лядини справи не можуть розглѐдатись за відсутності судді від ціюї 
держави. Це було суттюве навантаженнѐ, досить багато справ... Суд-
дів ad hoc може бути декілька. Що стосуютьсѐ призначеннѐ суддів ad 
hoc, то процедура виглѐдаю наступним чином: держава подаю список 
пропонованих осіб, і Європейський Суд з прав лядини самостійно визна-
чаю, кого з них він буде запрошувати в ѐкості судді ad hoc. Тобто судді ad 
hoc вже ю формально суддѐми, призначеними державоя, з моменту, ко-
ли було подано список, але саме Суд на свій розсуд викликаю того чи ін-
шого суддя длѐ участі у справі. Тобто, Суд сам визначаю, кого він вважаю 
більш кваліфікованим, більш готовим до участі в судовому процесі в 
ѐкості судді. Можна бути у списку, поданому державоя, але жодного 
разу не брати участі в розглѐді справ. — Михайло Буроменський, суддѐ 
ad hoc ЄСПЛ (2009-2013) в інтерв’я «Українське право» (14.08.2019). 

 

 Суддя Геркулес (за іменем міфологічного героя) — метафора, вве-
дена американським філософом права Дворкіним, що позначає іде-
ального суддю. Як дуже мудрий, достеменно обізнаний та з повним 
багажем правових знань і джерел, достатньою кількістю часу та ре-
сурсів, суддя Геркулес знаходить і приймає «правильне рішення». 
Суддя, щоб прийняти таке рішення, повинен, з-поміж тенет права, 
виробити теорію для «правильного рішення» в конкретному випад-
ку (справі), що найкраще «підходить та виправдовує» «право зага-
лом» (право як цілісність, інтегральність, мовою оригіналу law as 
intergrity відповідно до концепції права Роналда Дворкіна). На дум-
ку Дворкіна, компетентні юристи (зокрема, які беруть участь у 
здійсненні правосуддя, судовому процесі) часто розходяться в дум-
ках щодо рішення в конкретній справі; це тому, що вони самі пере-
бувають у пошуку «правильної відповіді», на яку дасть відповідь 
суддя Геркулес. Критика концепції «судді Геркулеса»: оскільки су-
ддя всемогутній, зокрема й у виробленні варіантів рішень, його дія-
льність буде нескінченою, він не зможе прийти до «правильного 
рішення». Метафора «судді Геркулеса» Дворкіна порівнюється та 
співвідноситься з «вуаллю невідання» Джона Ролза та «ідеальною 
мовною ситуацією» Юргена Хабермаса: вони пропонують ідеалізо-
ваний метод (спосіб) прийняття рішення відповідно до певних нор-
мативних положень, проте у випадку моделі Ролза йдеться про із 
«чисто ідеального» до практичного.  
Див. також: Антропологічне перехрестя (хрест) рішення. 
 

 Суддя — особа, яка відповідно до встановлених, зазвичай держа-
вою, засад, порядку і повноважень, займає, внаслідок обрання чи 
призначення, суддівську посаду та здійснює судочинство в одному 
з судів. Інколи (як в Україні) розрізняють професійних та інших су-
ддів; до останніх також належать народні засідателі чи присяжні.  
 Суддея ю громадѐнин України, ѐкий відповідно до Конституції України та 

цього Закону призначений суддея, займаю штатну суддівську посаду в 
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одному з судів України і здійсняю правосуддѐ на професійній основі — ЗУ 
«Про судоустрій і статус суддів» (2016, чинний).  

 Суддея ю громадѐнин України, ѐкий відповідно до Конституції України та 
цього Закону призначений чи обраний суддея, займаю штатну суддівську 
посаду в одному з судів України і здійсняю правосуддѐ на професійній ос-
нові. — ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (2010, втратив чинність).  

 Суддѐ — голова, заступник голови, суддѐ Верховного Суду, відповідного 
апелѐційного суду, районних, районних у містах, міських та міськрайон-
них судів, ѐкі відповідно до Конституції України на професійній основі 
уповноважені здійснявати правосуддѐ, а також присѐжний. — Криміна-
льний процесуальний кодекс України (2012).  

 Не місце прикрашаю лядину, а лядина — місце. 

 Закони добрі, та судді лихі? 

 Правдивий суддѐ, що цеглѐна стіна. 

 З суддея не спор, а з тярмоя не лайсѐ.  

 Суддѐ в суді, що риба в воді.  

 Суддѐ — що кравець: ѐк захоче, так і покраю? 

 У судді і брат в неправді буде винуватим? 

 Суддѐ, що подарунки бере, підсудним буде. 

 Який тут закон, коли суддѐ знаком. 

 Суд і прѐмий, та суддѐ кривий. 

 Таким, которі дуже сердобольні, панове врѐд, не місце у суді. — Ліна Кос-
тенко. «Марусѐ Чурай». 

 Я не робля собі жодних ілязій щодо того, ѐким буде вирок. Ви мені, звіс-
но, присудите максимальну кару, ѐку дозволѐю цѐ статтѐ. Але ѐкби мені 
загрожувала не тільки примпрацѐ й усі наступні адміністративні лиха, а 
навіть тярма чи каторга, ѐ говорив би тут те саме. Бо немаю страш-
нішої кари за муки нечистого сумліннѐ, бо немаю вищого судді за правду. 
— Вѐчеслав Чорновіл. «Останню слово В. М. Чорновола на суді», 8.7.1966. 

 Жоден, безумовно, не повинен бути суддея у власній справі чи в будь-ѐкій 
справі, щодо ѐкої маю найменший інтерес чи упередженість. (No man 
ought certainly to be a judge in his own cause, or in any cause in respect to 
which he has the least interest or bias.) — Александер Гамільтон. «Записки 
федераліста». 

 

 Судівництво — термін, синонім терміна судочинство, що тради-
ційно використовувався в Україні на початку ХХ ст.; система судо-
устрою і судочинства. Використано в назві міністерства урядів 
України за часів Гетьманату, ЗУНР (1918) (державне секретарство 
судівництва ЗУНР — аналог нинішнього міністерства юстиції). На 
сучасному етапі використовується зрідка.  
 З тоя метоя приписуюмо Генеральному Секретарству Судових Справ 

зробити всі заходи упорѐдкувати судівництво і привести його до згоди з 
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правними понѐттѐми народу. — Універсал Української Центральної Ради 
від 07.11.1917. 

 Метоя Концепції вдосконаленнѐ судівництва длѐ утвердженнѐ справед-
ливого суду в Україні відповідно до ювропейських стандартів ю забезпе-
ченнѐ становленнѐ в Україні судівництва ѐк юдиної системи судового 
устроя та судочинства, що функціоную на засадах верховенства права 
відповідно до ювропейських стандартів і гарантую право особи на спра-
ведливий суд. — Концепціѐ вдосконаленнѐ судівництва длѐ утвердженнѐ 
справедливого суду в Україні відповідно до ювропейських стандартів від 
10.05.2006. 

 

 Судова антропологія — 1) напрямок філософсько-правової думки, 
предметом якої є осмислення судової проблематики з позицій ан-
тропології права; 2) спеціалізована прикладна галузь фізичної ан-
тропології, предметом якої є медико-правове розслідування смерті. 
Зводиться до надання експертизи, «коли рештки тіла знайдено від-
носно пізно після смерті» (натомість «оперативна експертиза» на-
дається судовими експертами — патологоанатомами). 
 Смерті не буваю без причини. 

 Вік наш, ѐк година. 

 Мруть ляде — і нам таке буде. 

 Смерть доволі близька, щоб не боѐтисѐ життѐ. — Фрідріх Ніцше. 

 .. судово-медична ідентифікаціѐ тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - 
комплекс заходів та методів, спрѐмованих на достовірне встановленнѐ 
належності останків конкретній особі з використаннѐм словесного 
портрета, стоматологічних даних, особливих прикмет, генетичного 
аналізу тканин у зіставленні з прижиттюво задокументованими меди-
чними та антропологічними даними. — ЗУ «Про правовий статус осіб, 
зниклих безвісти» (2018). 

 

 Судова аристократія — режим здійснення судової влади, який 
провадиться суддями, чий статус носить ознаки аристократизму. 
Аристократизм судді вбачається в його численних привілеях (дові-
чне чи безстрокове перебування на посаді, недоторканність, висо-
кий рівень фінансових гарантій і соціального забезпечення). З од-
ного боку, ці привілеї покликані забезпечити незалежність суддів, з 
іншого, можуть слугувати передумовою відчуження суддів (від на-
роду). Розглядається поряд із такими типами режимів здійснення 
судової влади, як судова демократія, судова олігархія. 
 Зернина судової аристократії посіѐна у вашій Конституції; і ѐкщо ми не 

повернемосѐ до правильних принципів, Бог лише знаю, ѐк скоро вона може 
вирости, і затьмарить ця добру земля. Панове, ляди досить вразливі, 
щоб побачити небезпеку... — Конвент Пенсильванії, 1837. «Матеріали 
та дебати Конвенту Співдружності Пенсільванії», 1838. 

 Недовіра до влади глибоко вкорінена в американському характері. Коли 
вони вперше прочитали Конституція, окремі американці виѐвили небез-
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печну змову з зосередженнѐ політичної влади через складне змішуваннѐ 
влади. Крім того, через те, що батьки-засновники не вклячили до Кон-
ституції деталей системи стримувань і противаг, ѐкі повинні діѐти 
щодо судової влади, критики Конституції побоявалисѐ поѐви судової 
аристократії, що не реагую на лядей. — Річард Брісбін. «Судова влада і 
поділ влад» в кн.: «Судова влада» / ред. Керміт Л. Холл, Кевін Т. Макгу-
айер (2005). 

 

 Судова влада — поняття, яке в межах доктрини поділу влади поз-
начає одну з гілок державної влади, основне завдання якої — здійс-
нення правосуддя. Правосуддя постає як форма реалізації судової 
влади. Судова влада як самостійна державна влада за режимом 
(способом організації та здійснення влади певними методами) може 
поставати, з-поміж іншого, як судова демократія, судова аристок-
ратія, судова олігархія. Незалежність судової влади — умова за-
безпечення верховенства права і гарантія справедливого судового 
захисту. Незалежність судової влади дотримується і шляхом її са-
моусунення від участі в законодавчих процесах у парламенті (від-
мови від права законодавчої ініціативи). Судова влада може бути 
легальною (діяти відповідно до закону), але не мати легітимності 
(обов’язкова ознака певного виду влади держави, її визнання). По-
няття судової влади в Україні визначається законом. Судова влада в 
Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійсню-
ється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом. 
Зокрема таку владу реалізовують судді та, у визначених законом 
випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя у межах відпо-
відних судових процедур.  
 Статтѐ 6. Державна влада в Україні здійсняютьсѐ на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та 
судової влади здійсняять свої повноваженнѐ у встановлених ціюя Кон-
ституціюя межах і відповідно до законів України. — Конституціѐ України 
(1996). 

 Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади 
здійсняютьсѐ незалежними та безсторонніми судами, утвореними за-
коном. Судову владу реалізовуять судді та, у визначених законом випад-
ках, присѐжні шлѐхом здійсненнѐ правосуддѐ у рамках відповідних судових 
процедур. — ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (2016). 

 Недосконале законодавче визначеннѐ понѐттѐ «судова влада» на докт-
ринальному рівні слід компенсувати таким визначеннѐм: «судова влада в 
Україні — одна з головних самостійних функцій державної влади, ѐка че-
рез діѐльність створеної на основі Конституції системи судів забезпечую 
дотриманнѐ (захист) прав і законних інтересів лядини і громадѐнина, 
яридичних осіб, суспільства та держави, усуненнѐ наслідків правопору-
шень (злочинів), покараннѐ винних, захист потерпілих, вирішеннѐ соціа-
льних конфліктів і правових спорів на підставі загальнообов’ѐзкового ха-
рактеру судових рішень». — Василь Бринцев. «Система організаційного 
забезпеченнѐ судової влади України» (2010). 
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 Судова влада — це монета зі справедливістя і несправедливістя з двох 
боків. Тож переможець відчуваю справедливість, а той, хто програю, — 
несправедливість. Отже, судова влада залишаютьсѐ лише владоя кон-
сенсусу; але не належного правосуддѐ. — Ехсан Сехгал. 

 …треба мінѐти не гілки влади, ѐкщо мати на увазі дерево влади, а ті 
плоди, що висѐть на цих гілках. — Вѐчеслав Чорновіл. 

 Судова власть в рамках цівільного, карного і адміністраційного законо-
давства здійсняютьсѐ виклячно судовими установами. — Конституціѐ 
Української Народньої Республіки від 29.04.1918 (ст. 62). 

 Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади 
здійсняютьсѐ незалежними та безсторонніми судами, утвореними за-
коном. Судову владу реалізовуять судді та, у визначених законом випад-
ках, присѐжні шлѐхом здійсненнѐ правосуддѐ у рамках відповідних судових 
процедур. — ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (2016, ст. 1). 

 Судова влада ю одніюя з трьох рівних засад сучасної демократичної дер-
жави. Судова влада відіграю важливу роль та виконую серйозні завданнѐ 
стосовно двох інших засад. Цѐ влада забезпечую відповідальність урѐдів 
та органів державного управліннѐ за свої дії, а також, щодо законодав-
чої влади, судова влада бере участь у процесі виконаннѐ відповідним чи-
ном прийнѐтих законів, та більшоя чи меншоя міроя в тому, щоб за-
безпечити відповідність цих законів усім положеннѐм Конституції чи 
права більш високого рівнѐ (ѐк, наприклад, права Європейського соязу). 
Длѐ виконаннѐ своюї ролі в цих галузѐх судова влада повинна бути неза-
лежноя від цих органів та впливу з їх боку. — Висновок N 1 Консульта-
тивної ради ювропейських суддів длѐ Комітету міністрів Ради Європи про 
стандарти незалежності судових органів та незміняваність суддів 
(2001) (п. 11, витѐг). 

 Асамблеѐ ще раз наголошую, що юдиний шлѐх, ѐким можна забезпечити 
довготривалу політичну стабільність, ю конституційні зміни, ѐкі вста-
новлѐть чіткий розподіл влад, а також запровадѐть належну систему 
стримувань і противаг між та всередині виконавчої, законодавчої та су-
дової гілок влади. — Резоляціѐ 1755 ПАРЄ «Функціонуваннѐ демократич-
них інституцій в Україні» (2010) (п. 2).  

 Упродовж 15 років судова влада недофінансовуютьсѐ державоя. Значна 
кількість приміщень судів не відповідаю вимогам здійсненнѐ судочинства. 
В аварійних приміщеннѐх працяять 11 судів. У судах не вистачаю 1284 
зали судових засідань. Судді змушені вирішувати справи у порѐдку черго-
вості, що веде до порушеннѐ строків їх розглѐду та надходженнѐ скарг 
громадѐн. За відсутності необхідного фінансуваннѐ майже 1000 суддів не 
маять житла. Чи можна за обставин хронічного недофінансуваннѐ су-
дової системи, перевантаженості справами та неукомплектованості 
чекати від суддів, з ѐких кожен третій ю молодим фахівцем, абсолятної 
ѐкості постановлених ними судових рішень? — Лист Верховного суду 
України «Позиціѐ суддівського корпусу України щодо оцінки діѐльності су-
дової системи України» (31.05.2006). 

 Суть конституційного конфлікту полѐгаю в порушенні балансу влад в ча-
стині співвідношеннѐ законодавчої та виконавчої влади. Судова влада до 
цього конфлікту не маю ніѐкого відношеннѐ в принципі. Виступаячи по-
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казним захисником судової влади, Конституційний Суд України робить їй 
«ведмежу послугу», оскільки протиставлѐю судову владу іншим сферам 
суспільних відносин, штучно створяячи соціальну напругу та лише пог-
либляячи недовіру до судової влади. Чи потрібно було це робити у цій 
справі, - питаннѐ відкрите. — Окрема думка судді КСУ Сліденка І. Д. сто-
совно Рішеннѐ КСУ у справі за конституційним поданнѐм Верховного Суду 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
окремого положеннѐ пункту 11 Прикінцевих положень Закону України 
«Про Державний бяджет України на 2016 рік» (2016). 

 Аксіоматичним ю те, що судова влада ю стрижневим елементом кон-
ституційного механізму стримувань і противаг, зокрема, між державоя 
у особі її органів та посадових осіб і громадѐнами, оскільки саме суди 
здійсняять захист конституційних прав і свобод лядини і громадѐнина, 
і таким чим забезпечуять реалізація одного з основоположних прав і 
свобод лядини — права на судовий захист, гарантованого статтея 55 
Конституції України, у ѐкій передбачено, що права і свободи лядини і 
громадѐнина захищаятьсѐ судом. — Окрема думка судді КСУ Гультаѐ 
М.М. стосовно Висновку КСУ у справі за зверненнѐм Верховної Ради Украї-
ни про наданнѐ висновку щодо відповідності законопроекту про внесеннѐ 
змін до Конституції України (щодо правосуддѐ) вимогам статей 157 і 
158 Конституції України (2016). 

 17. На наш поглѐд, недоцільним ю наділеннѐ Верховного Суду України пра-
вом законодавчої ініціативи. Процедура проходженнѐ законопроекту че-
рез парламент ю політичноя й не виклячаю необхідності пошуку комп-
ромісів з політичними силами заради прийнѐттѐ того чи іншого рішен-
нѐ. Це означаю, що Верховний Суд ѐк ініціатор законопроекту потенційно 
може бути втѐгнутий у політичні процеси, а його законодавчим ініціа-
тивам буде надано політичного забарвленнѐ. У такому разі виникаю без-
посереднѐ загроза незалежності судової влади. Верховний Суд, ѐк і будь-
ѐкий інший судовий орган, повинен бути поза політикоя. Про це йдетьсѐ 
й у низці міжнародних документів. Зокрема, у пункті 11 Висновку № 1 
(2001) Консультативної ради ювропейських суддів длѐ Комітету Мініст-
рів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмі-
няваність суддів зазначено, що судова влада ю одніюя з трьох рівних за-
сад сучасної демократичної держави. Судова влада відіграю важливу роль 
і виконую серйозні завданнѐ стосовно двох інших засад. Цѐ влада забезпе-
чую відповідальність урѐдів і органів державного управліннѐ за свої дії, а 
також бере участь у процесі виконаннѐ прийнѐтих законів та певноя 
міроя забезпечую відповідність цих законів усім положеннѐм Конституції 
чи права більш високого рівнѐ (наприклад, права Європейського Соязу). 
Длѐ виконаннѐ своюї ролі у цих галузѐх судова влада повинна бути неза-
лежноя від таких органів та від їхнього впливу. Більше того, Венеціан-
ська комісіѐ у пункті 46 Висновку від 15 червнѐ 2013 року № 722/2013 чіт-
ко зазначила: «Згідно з одніюя рекомендаціюя, Верховний Суд повинен 
мати право ініціявати законодавство. Однак це б перетѐгнуло суд до 
політичної сфери, тому що доведетьсѐ захищати свої пропозиції на по-
літичній арені». Отже, з урахуваннѐм зазначеного, наданнѐ Верховному 
Суду права законодавчої ініціативи та подальша реалізаціѐ цього права 
може, на наш поглѐд, завдати шкоди незалежності судової влади. — По-
станова ВС України «Про пропозиції Верховного Суду України Тимчасовій 
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спеціальній комісії Верховної Ради України з питань підготовки законоп-
роекту про внесеннѐ змін до Конституції України» (11.04.2014 № 1). 

 

 Судова герменевтика — 1) напрямок юридичної герменевтики; 2) 
методологія у здійсненні правосуддя, що передбачає «суд факту» 
(встановлення істини як дійсних обставин справи) та «суд права» 
(встановлення права та його застосування), що супроводжуються 
процесами тлумачення (зокрема судового тлумачення), які є пред-
метом розгляду герменевтики. 
 Не все так судитьсѐ, ѐк у параграфі написано. 
 

 Судова демократія — режим здійснення судової влади, за якого на-
род бере участь у ньому безпосередньо або опосередковано (зокрема, 
у таких виявах, як, наприклад, вибори суддів, «народний контроль» 
над судами, мирові суди та судді (які призначалися чи обиралися з-
поміж місцевих жителів, нерідко без юридичної освіти), народні засі-
дателі, присяжні, може кульмінувати в анулюванні присяжними 
закону). Грунтується на ідеї демократії, за якої народ — джерело вла-
ди, отже і влади судової. Судова демократія часом зобов’язує суддів 
оцінювати (розсуджувати) рішення, передовсім, держави та процеду-
ру їхнього прийняття на предмет відповідності конституціоналізму 
(тобто з огляду на певні конституційні обмежень, покликані уникну-
ти узурпації влади). Судова демократія сприяє реальному дотриман-
ню принципу рівності, за якого всі рівні перед законом, а також прав 
людини у випадках колізій (наприклад з іншими цінностями чи 
принципами, як-от національною безпекою, чи то відвертого нехту-
вання такими правами в умовах узурпації чи зловживання владою). 
Розглядається поряд із такими типами режимів здійснення судової 
влади, як судова аристократія, судова олігархія. 
 19. У деѐких країнах конституційно закріплено прѐмий політичний вплив 

на процес призначеннѐ суддів. Там, де судді обираятьсѐ або ж населен-
нѐм, ѐк це відбуваютьсѐ у Швейцарії, на кантональному рівні або парла-
ментом Швейцарії - на федеральному рівні; у Словенії й в колишній Юго-
славській Республіці Македоніѐ, а також у Німеччині - до Федерального 
конституційного суду і в Італії - частина членів Конституційного суду), 
мета, без сумніву, полѐгаю в тому, щоб надати судовій владі при здійс-
ненні її функцій певну прѐму демократичну основу. Однак не можна під-
порѐдковувати призначеннѐ або підвищеннѐ на посаді суддів вузьким 
партійним політичним міркуваннѐм. У тих випадках, коли існую ѐкий-
небудь ризик того, що це відбудетьсѐ або може відбутисѐ саме подібним 
чином, такий метод скоріше небезпечний, ніж ефективний. — Висновок 
N 1 (2001) Консультативної ради ювропейських суддів длѐ Комітету міні-
стрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та не-
зміняваність суддів (01.01.2001). 

 .. за допомогоя процесу, що нагадую принцип конгруентних форм, ювро-
пейський консенсус може демонтувати ті самі права та свободи, ѐкі 
уможливив. *Європейська+ Конвенціѐ втратила б нормотворчу силу, ѐка 
дала змогу сформуватисѐ ювропейській судовій демократії. Судова прак-
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тика *Європейського+ Суду *з прав лядини+ ю юдиним валом, ѐкий націона-
льні суди можуть протиставити владі своюї держави, не побояячись 
його знесеннѐ законодавчоя поправкоя. — суддѐ Конституційного суду 
Бельгії Пол Мартенс, «Розгубленість національного судді, ѐкий зіштовх-
нувсѐ з капризами ювропейського консенсусу» в книзі «Діалоги між суддѐ-
ми» (2008). 

 ... судова демократіѐ: Як ярист, ѐ мая глибокі особисті почуттѐ до ціюї 
ніжки крісла демократії. Якщо і допоки закони не застосовуватимутьсѐ 
до всіх, демократіѐ ѐк така — фарс. Це теж може звучати жорстко, але 
це правда. Ми в США сьогодні маюмо найгострішу внутрішня боротьбу в 
історії щодо того, чи громадська думка підтримаю судову демократія, 
ѐку системно поширяять наші суди. Нам поталанило з тим, що маюмо 
суддів у наших нижчих, апелѐційних і вищих судах, ѐкі продовжуять тра-
диції нашої великої англосаксонської спадщини. В багатьох частинах 
світу, — і, на жаль, у деѐких частинах США, — судова демократіѐ позба-
влена можливості підтримки розуміннѐ громади. Американські бізнес і 
громадські лідери, посадовці в занадто багатьох випадках йдуть легкоя 
стежкоя й слідуять примхам і вигадкам тих, хто вважаю, що вони на-
родилисѐ вищим класом завдѐки расі. — Раймонд Міллер. «Комуністично-
капіталістична співпрацѐ». 87 засіданнѐ Конгресу, Сенат (1961). 

 

 Судова економіка (економія) — принцип, підхід, за яким обмеже-
ний ресурс правової системи чи конкретного суду слід заощаджу-
вати (економити) за рахунок відмови в вирішенні одного або кіль-
кох правових питань у справі або обмеження строків з метою вчас-
ного розгляду справи. Поширене в зарубіжних правових системах. 
Наприклад, у США допускається, що якщо позивач стверджує, що 
відповідач порушив три закони, то, встановивши порушення одного 
закону, суд за таким підходом відмовляє у прийнятті рішення щодо 
двох інших, керуючись тим, що цього достатньо для задоволення 
вимог позивача. Критерієм для визначення, розгляд якого питання 
здійснювати чи обмежувати, є рівень (ступінь) допустимого упере-
дження щодо прав сторін у порівнянні з допускними повноцінним 
судовим розглядом. Інший приклад — групові судові позови (судо-
вий розгляд однієї справи, що охоплює подібні випадки та факти); 
об’єднання кількох справ щодо одного учасника судового процесу 
тощо. Крім того, наприклад, у ФРН обмежуються строки перене-
сення «головного» судового розгляду в кримінальних справах у 
зв’язку з іншими судовими процесами щодо підсудного чи то через 
інші причини (хвороба учасників розгляду), з метою економії часу 
(уникнення затягування) розгляду справи.  
 Найгірше в світі, це судитьсѐ та лічитьсѐ. 

 У суд ногоя, а в гаманець рукоя. 

 Суд скорий рідко бува справедливий. 

 Суд сквапливий рідко буваю справедливий.  
 Відповідно до ст. 26 КПК *Об'юднаннѐ і виділеннѐ справ; Кодекс втратив 

чинність+ в одному провадженні можуть бути об'юднані справи за обви-
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нуваченнѐм одніюї особи у вчиненні декількох злочинів. Але це не ю обов'ѐ-
зком суду або органів попереднього слідства. Рішеннѐ про об'юднаннѐ 
справ залежить від того, чи можливо розглѐнути їх окремо без шкоди 
длѐ правосуддѐ і без порушеннѐ прав особи, ѐку притѐгнуто до відповіда-
льності за декількома справами. Об'юднаннѐ справ або виділеннѐ справи в 
окреме провадженнѐ повинно мати на меті встановленнѐ істини та до-
сѐгненнѐ процесуальної економії. — Ухвала Верховного суду України «Про 
направленнѐ справи на додаткове розслідуваннѐ» (09.07.1998). 

 

 Судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеціа-
льних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять ін-
формацію про обставини справи, що перебуває у провадженні ор-
ганів дізнання, досудового та судового слідства (Закон України 
«Про судову експертизу» (1994)). Експертизу здійснюють судові 
експерти — уповноважені особи, які мають кваліфікацію судового 
експерта з правом проведення судової експертизи за певною експе-
ртною спеціальністю (спеціальностями).  
 

 Судова корупція — корупція в судовій сфері, стан різних проявів 
домінування приватного інтересу над публічним із метою отримання 
особистої вигоди або вигоди для третіх осіб, до якого спричиняють 
діяння в судовій чи навколо судовій діяльності (хабарництво, конфлі-
кти інтересів, незаконне збагачення, зловживання впливом, немери-
тократичне кар’єрне просування тощо). Розуміється у вузькому та 
широкому смислах: у першому — це протиправні корупційні діяння, 
регламентовані відповідним законодавством певної юрисдикції (зок-
рема кримінально-карані, такі як хабарництво), у другому — «нечес-
на, шахрайська або неетична поведінка судді з метою отримання осо-
бистої вигоди або вигоди для третіх осіб». Важливість подолання су-
дової корупції зумовлена тим, що суддя покликаний виконувати роль 
незалежного і об'єктивного арбітра у справах суду. Розрізняються 
структурні, економічні, соціальні й особисті чинники, які призводять 
до корупції серед суддів. Всі вони становлять загрозу незалежності й 
доброчесності судів. Наукою і практикою розроблені загальні та 
спеціальні заходи щодо запобігання судової корупції. Серед останніх 
посилення доброчесності суддів. Кримінальні, адміністративні та ди-
сциплінарні стягнення за корупційні діяння судді слугують стриму-
вальним і превентивним чинником. Визнається обов'язок кожного 
судді боротися з корупцією в судовій системі, що кожен суддя несе 
особисту відповідальність не лише за свою поведінку, але й за пове-
дінку судової влади загалом. Судді зобов'язані повідомляти компете-
нтні органи про правопорушення, які виявляють під час виконання 
своїх обов'язків, зокрема про корупційні діяння, учинені колегами. 
В Україні судова корупція має численні причини і прояви, є резуль-
татом масиву чинників: від історичних, економічних до 
суб’єктивних. Окрім хабарництва (про які свідчать поодинокі випад-
ки засудження суддів), судова корупція має й інші прояви: викорис-
тання впливу і зв’язків (наприклад, «послуга за послугу») при доборі 
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та призначенні на посаду судді, а також при вирішенні справ (спорів) 
у суді. В новітній українській історії окремі адвокати та фахівці в га-
лузі права сприяли розвитку судової корупції, «торгуючи судовими 
послугами», «свободою» як «торгівці правосуддя», так звані «рєша-
ли», — посередники між клієнтом чи замовником і носіями судової 
влади, здатні «вирішити питання». Судова корупція використовуєть-
ся як інструмент впливу в політичних судових процесах. З проник-
ненням у судову владу осіб та елементів практики кримінального сві-
ту, відбувається присвоєння функцій судової влади, її узурпація, коли 
судові питання та спори насправді вирішуються поза судом, а суд 
лише легітимізує прийняті рішення. Судова корупція може кульміну-
вати у формуванні корумпованого суддівського корпусу чи його час-
тини, спроб сформувати нові суди, появи так званих «смотрящих» у 
сферах судової діяльності. Такий стан і практики ведуть до відчужен-
ня таких носіїв «судової влади» від його джерела — народу, й зреш-
тою в демократичному суспільстві — спроб люстрації, а в недемок-
ратичних суспільствах можливого фізичного знищення, сумарних 
страт. Щоби не допустити деградації судової влади судову корупції 
слід попереджати та протидіяти.  
Консультативна рада європейських суддів (КРЄС), організація суддів 
держав Ради Європи досліджує і оприлюднює спеціальні документи 
щодо судової корупції, що узагальнюють її стан і заходи протидії. 
Дослідження виявляють розбіжності між реальним станом і так зва-
ною «стверджуванню» судовою корупцією, коли громадська недовіра 
до неупередженості судової влади набагато більша, ніж фактична кі-
лькість справ щодо корупції (наприклад, як суддів, так і громадяни, 
що мають справи в суді, не так часто мають чи спостерігають «кору-
пційний досвід чи явища»). КРЄС стверджує, що це — результат сис-
темних недоліків на національному рівні щодо прозорості та відкри-
тості судової системи. 
 Де гроші судѐть, там право в кут.  

 Як ідеш у суд, гроші не забудь.  

 Набий віз лядей, та повези у суд віз грошей, то й прав будеш? 

 Суддѐ в суді — що риба в воді.  

 … корупціѐ в судовій владі може бути визначена ѐк використаннѐ суддѐ-
ми та посадовими особами, що здійсняять адміністративне управлін-
нѐ, судовими органами статусу своїх організаційних та владних повно-
важень усупереч встановленим Конституціюя України та законодавст-
вом норм їх функціонуваннѐ. Судова корупціѐ носить специфічний харак-
тер, оскільки у випадку отриманнѐ неправомірної вигоди в обмін на ви-
користаннѐ своїх владних повноважень суддѐ виносить рішеннѐ або ви-
рок від імені держави, таким чином корупціонер фактично прикривають-
сѐ нормоя права. Ще одніюя з особливостей корупції в судових органах ю її 
латентний характер. Практично виклячаютьсѐ ситуаціѐ, коли суддѐ 
особисто натѐкаю на необхідність пропозиції йому ѐкоїсь неправомірної 
вигоди, а тим більше особисто отримую її від безпосередньо зацікавленої 
особи. Інша риса судової корупції — її корпоративність, ѐкоя можна по-
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ѐснити відсутність кримінальних справ, порушених за фактами корупції 
в судах. — Степан Гладій. «До питаннѐ запобіганнѐ корупції в судовій 
сфері» (2014). 

 Проте КРЄС вважаю, що в межах і длѐ цілей цього висновку слід розуміти 
корупція в більш широкому сенсі. Причиноя цього ю той факт, що суддѐ 
виконую дуже важливу роль, виступаячи ѐк незалежний і об'юктивний 
арбітр у справах, що розглѐдаю його суд. У рамках цього висновку судова 
корупціѐ вклячаю нечесну, шахрайську або неетичну поведінку судді з 
метоя отриманнѐ особистої вигоди або вигоди длѐ третіх осіб. — Ви-
сновок КРЄС № 21 «Про запобіганнѐ корупції серед суддів» (2018). (КРЄС — 
Консультативна рада ювропейських суддів, організаціѐ Ради Європи, що 
складаютьсѐ з суддів держав-членів ціюї організації). 

 Запобіганнѐ корупції у судовій системі та органах кримінальної ястиції 
1. Проблема. За даними соціологічних досліджень, зокрема «Барометра 
Світової Корупції» (Global Corruption Barometer) від Transparency Inter-
?ational та Gallup International Association, найкорумпованішоя сфероя 
українці вважаять судову владу (66%). Подібні результати продемонст-
рували підсумки дослідженнѐ, проведеного Українським центром еконо-
мічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова: судову владу 
українці вважаять найбільш корумпованоя сфероя, а 47% опитуваних 
вважаять, що у судовій владі корупціюя охоплено все. За даними Світо-
вого Індексу Правосуддѐ (World Justice Project - Rule of Law Index), Україна у 
сфері «відсутність корупції» в судовій системі зайнѐла 94 місце з 99 про-
аналізованих країн. Згідно із судовим індексом, ѐкий визначаютьсѐ Євро-
пейськоя бізнес-асоціаціюя, судова влада дискредитувала себе також в 
очах бізнес-середовища: за всіма складовими індексу оцінка судочинства 
в Україні ю негативноя. — «Засади державної антикорупційної політики 
в Україні (Антикорупційна стратегіѐ) на 2014-2017 роки», затверджені 
Законом України 14.10.2014. 

 Асамблеѐ засуджую той факт, що клячові аспекти протидії судовій ко-
рупції ще досі ігноруятьсѐ державами-членами, особливо це стосуютьсѐ 
впровадженнѐ антикорупційного законодавства та доступу до інфор-
мації, про ѐкі йдетьсѐ в Резоляції Асамблеї 1703 (2010) та Рекомендації 
1896 (2010) щодо судової корупції. — Резоляціѐ ПАРЄ 2098 «Судова коруп-
ціѐ: нагальна потреба у впровадженні пропозицій Асамблеї» (2016). 

 Чи існую проблема корупції в судочинстві США? Суди в США маять зраз-
кову репутація — від найнижчих до найвищих інстанцій. Щодо федера-
льних судів, то федеральне право чітко регламентую обставини, коли 
суддѐ зобов’ѐзаний заѐвити відвід. Діять дуже суворі правила. Так, ѐкщо 
моѐ дружина успадковую хоча б одну акція в справі підприюмства, ѐ не 
вправі розглѐдати справи за участя цього підприюмства. Я не можу роз-
глѐдати справи щодо моїх колишніх компаньйонів з часів приватної 
практики чи справ щодо своїх помічників у суді. Якщо ѐ б розглѐнув таку 
справу, то її б «завернули», довелосѐ б розглѐдати знов. У кількох випад-
ках коли таке траплѐлосѐ, судді просто «пропустили» повз уваги певні 
обставини. Щодо хабарництва, то за багато років ми не чули жодної 
скарги на суддя федерального суду. Якщо б мало місце хабарництво, то 
суддя було обвинувачено й засуджено, його право займатисѐ ярпракти-
коя було б анульовано. — Десѐть (10) запитань «Федеральному судді ро-
ку» в США Роберту Генрі. Про незалежність заради упередженості, філо-
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софія правосуддѐ та найбільшу в історія США кримінальну справу. Юри-
дична газета (2006, № 21 (81)).  

 

 Судова логіка — (1) спеціальна частина юридичної логіки, предме-
том якої є судове обґрунтування, зокрема судове доказування, аргу-
ментування; (2) резон, смисл, за яким діяв суд, як у вислові: яка тут 
«судова логіка». Технологічна складова в процесі здійснення право-
суддя. Структурно можна розрізняти судову логіку адвоката, судді, 
прокурора (адвокатську судову логіку і т.д.) тощо. Проблемним є пи-
тання про розмежування судової логіки та судової герменевтики. 
 

 Судова олігархія — тип режиму судової влади, який здійснюється 
суддями як окремою групою, що діє у власних інтересах («влада суд-
дів»). Як наслідок, може виникати напруження між різними «гілками 
влади» не лише щодо того, хто є джерелом влади — народ чи судді, 
але й щодо того, чиї інтереси представляють і повинні представляти 
судді. Оскільки судді формально не підзвітні нікому та підкоряються 
лише закону, то виникає питання, чи можуть вони вважатися повно-
цінними безпосередніми представниками народу, здатними предста-
вляти всі його інтереси, а не лише ті, які опосередковано представле-
ні в законі. Розглядається поряд із такими типами режимів здійснення 
судової влади, як судова демократія, судова аристократія. 
 … але режим судової олігархії не ю ані конституційним режимом, ані ре-

жимом Конституції *США+. — Часопис Benchmark (1988).  

 Ідеѐ про те, що невелика група лядей — п’ѐть, шість, а то й дев'ѐть маю 
складати абсолятну судову олігархія, діаметрально суперечить прин-
ципам свободи та самоврѐдуваннѐ, на ѐких засновано США ѐк нація. — 
Часопис «Brotherhood of Locomotive Firemen and Enginemen's Magazine» 
(1936). 

 

 Судова охорона — спеціальна служба, відповідальна за підтри-
мання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги 
до суду, а також охорону приміщень суду, виконання функцій щодо 
державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки 
учасників судового процесу. Попередня назва в Україні — судова 
міліція (яку уособлював спецпідрозділ «Грифон»). Сформувалася в 
Службу судової охорони, що є правоохоронним органом, держав-
ним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та пі-
дтримання громадського порядку в судах. Підпорядковується Дер-
жавній судовій адміністрації України. Охороняє близько 800 
об’єктів (приміщень) у країні. Ключовими символами Служби об-
рано ознаки суддівської влади та її охорони часів Війська Запоро-
зького Низового та Козацької держави Богдана Хмельницького.  
 

 Судова політика — прикладна філософія правосуддя, спрямована на 
забезпечення здійснення правосуддя на практиці. В широкому розу-
мінні — політика, пов’язана з судовою діяльністю; у вузькому — (за-
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звичай) державна політика, складова частина правової політики в су-
довій сфері, спрямована на досягнення встановленої мети та відповід-
них завдань. Метою державної судової політики може визначатися за-
безпечення такого режиму здійснення судової влади, за якого здійс-
нюється правосуддя. Практична діяльність судової політики здійсню-
ється вповноваженими державними органами. Теоретичні засади су-
дової політики — доробок філософії правосуддя. Має різні види та 
форми виявлення. Яскраво виявляється при проведенні судової рефо-
рми. Ефективність судової політики забезпечується втіленням відпові-
дних принципів, системною діяльністю. Історично термін використо-
вувався, відображався в назвах державних установ. У 1935-1937 роках 
діяв Український інститут судової політики НКЮ УСРР — наукова 
установа Народного комісаріату юстиції УСРР, яка мала на меті вияв-
лення та вивчення характерних особливостей злочинності в УСРР і 
сприяння діяльності органів юстиції (функціонувала у складі чотирьох 
секцій: кримінальної політики; кримінального процесу і техніки розс-
лідування; господарського права; цивільного права). 
 

 Судова правотворчість — різновид правотворчості, яка здійснюєть-
ся судами, одним із результатів діяльності якої є суддівське право. 
 

 Судова промова — спосіб усної судової комунікації; усна частина 
судового розгляду справи як судового процесу, в якому його учасни-
ки висловлюють свої міркування з питань, що вирішуються судом, і 
які пов’язані з встановленням обставин та їх юридичною оцінкою з 
метою судового вирішення істотних судових питань (зокрема ухва-
лення судового рішення). Регламентується процесуальним правом, 
судовим етикетом. Передбачає різні форми (простий виступ, репліки, 
судові дебати як найбільш насичена форма). В промові використову-
ються різні способи аргументації, метафори, порівняння, інші експре-
сивні мовні засоби. 
 Зміст тексту промови визначаютьсѐ в результаті попередньої роботи з 

матеріалом. Перший етап розробки судової промови в конкретній справі 
називаютьсѐ винаходом. Важливе місце в цій частині підготовки мови ві-
дводитьсѐ питаннѐм композиції. На думку античних судових ораторів, 
повноцінна судова мова повинна містити сім частин: вступ, пропозиціѐ, 
поділ, виклад або розповідь, доводи, патетичну частина, висновок. Такий 
поділ на складові зумовлено прагненнѐм мовцѐ представити логічну ар-
гументація в найбільш доступній формі. — Олег Петров. «Основы су-
дебного красноречиѐ» (2008). 

 Слово — образ справи. — Солон. 
 

 Судова психологія — галузь юридичної психології, система чи суку-
пність відповідних знань, сформованих на перехресті права та психо-
логії в сфері судочинства. Вивчає, з-поміж іншого, закономірності су-
дової та досудової діяльності — психологічні аспекти розслідування, 
судового розгляду та попередження злочинів. Інколи судову психоло-
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гію поділяють на психологію слідчої діяльності та психологію судової 
діяльності. Серед завдань судової психології — з’ясування властивос-
тей особистості, які обумовлюють успішну професійну діяльність су-
дово-слідчих працівників, їхнє формування. Також розглядаються пи-
тання оптимальних прийомів взаємодії юристів з іншими учасниками 
здійснення правосуддя. Крім того, розглядається як «сукупність нау-
ково-психологічних знань, спрямованих на висвітлення, постановку й 
експериментальну перевірку процесуальних психологічних проблем» 
(проф. Брусиловський). Дисципліна в процесі формування. 
 Професійна деформаціѐ — це поѐва певних негативних психологічних 

змін в особистості, що впливаять на ѐкість виконаннѐ діѐльності. Ви-
никненнѐ професійної деформації обумовлене стереотипністя дій, вико-
ристаннѐм схем, шаблонів, типового. Тому з’ѐвлѐютьсѐ схематизм мис-
леннѐ, спрощуятьсѐ розумові моделі, виникаять однобічні підходи до рі-
зних ситуацій. Водночас професійна деформаціѐ спричинѐю перебільшен-
нѐ почуттѐ впевненості і непогрішності в своїх думках, оцінках, знаннѐх. 
В судовій діѐльності професійна деформаціѐ призводить до негативного 
ставленнѐ до інших лядей, виникненнѐ обвинувального ухилу та судових 
помилок. Професійну деформація слід переборявати шлѐхом система-
тичного удосконаленнѐ своюї діѐльності, підвищеннѐм теоретичного рі-
внѐ, взаюмним обміном позитивним досвідом. Самоконтроль, самокри-
тичність, прагненнѐ до творчого вирішеннѐ професійних завдань — ва-
жливі передумови усуненнѐ професійної деформації. Важливим засобом 
подоланнѐ професійної деформації ю розумова «гігіюна» праці (дотриман-
нѐ певних правил розумової діѐльності). — Валерій Шепітько. «Психологіѐ 
судової діѐльності» (2006).  

 
 Судова реформа — вид правової реформи (як кардинальне перетво-

рення, як правило, форми та змісту правових інститутів і відносин без 
порушення їхніх принципових засад), спрямований на вдосконалення 
судової системи, зокрема судоустрою та судочинства, з метою вдос-
коналення форм реалізації судової влади для здійснення правосуддя. 
Історично щодо України відомі такі, як Судова реформа в Лівобереж-
ній Україні 1760-1763 років, Судова реформа 1864 року, Адміністра-
тивно-судова реформа 1889 року, Судова реформа в УСРР 1922 року; 
Судово-правова реформа в Україні (1992), включно з «Малою судо-
вою реформою» (2001). Останні судові реформи в Україні 2010 та 
2016 років було зумовлено соціальним запитом і міжнародними зо-
бов’язаннями України забезпечити право на справедливий суд. 
 Відсутність реальної судової реформи останні п'ѐть років *2014-2019] — 

результат змови судової влади з виконавчоя і, відповідно, «кришуваннѐ» 
одна одної. — Тарас Шепель. «Як визначити, чи відбуваютьсѐ насправді 
судова реформа» (2019). 

 

 Судова система — складова правової системи держави, що визна-
чає порядок організації та діяльності органів судової влади і засади 
здійснення правосуддя; охоплює два основні компоненти — судо-
устрій і судочинство. Вчені вирізняють функції судової системи, 
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зокрема зовнішні (правосуддя і судовий контроль), внутрішні (су-
дове управління, суддівське самоуправління) та змішані (правотво-
рча, виховна, профілактична) (В. Д. Бринцев).  
 Судову систему України складаять суди загальної ярисдикції та суд кон-

ституційної ярисдикції. — ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (2010, 
втратив чинність). 

 Справедлива система повинна породжувати власну підтримку. — Дж. Роулз. 
 

 Судова справа — справа, що розглядається у судах суддею одноосо-
бово, колегією суддів чи судом присяжних у порядку, встановленому 
процесуальним законом; у широкому розумінні судові справи — це 
сфера юстиції (відтак аналог сучасного міністерства юстиції в 1917 
році — Генеральне секретарство судових справ Української народної 
республіки, з 1918 року за часів Директорії назва якого змінена на Мі-
ністерство юстиції). Судові справи класифікуються за видами судо-
чинства. Розгляд і вирішення справ становить зміст судочинства як 
форми правосуддя. Вирішення справи завершується судовим рішен-
ням, яке після набуття законної сили є обов’язковим для виконання. 
 В цих справах поруч — правда і брехнѐ. — Ліна Костенко. «Марусѐ Чурай». 
 

 Судова стриманість (judicial restraint) — теорія судового тлума-
чення як суддівська філософія права, що передбачає обмеженість 
суддів у здійсненні судової влади. Поширена в США як теорія кон-
ституційного тлумачення. Основа — положення про те, що судді 
повинні стримуватися від скасування законів, якщо ті не є «явно 
неконституційними». Суддя, прихильник такого тлумачення, аргу-
ментуватиме пріоритетність законодавчої влади у визначенні «що є 
право», застосовуватиме попередні судові прецеденти, відстоюючи 
принцип stare decisis. Протиставляється «судовому активізму». 
 

 Судова філософія (права) — 1) у вузькому розумінні: сукупність 
ідей та переконань, які передбачають, як суддя вирішуватиме справи. 
Термін набув поширення у США в зв’язку з науковою та політико-
правовою дискусією про призначення та вибори суддів. 2) Структур-
но складається із філософії судді (особистісний світогляд, який може 
включати й професійний) та суддівської філософії (професійні світо-
гляд, підходи), філософії інших учасників, задіяних у здійсненні пра-
восуддя. Може розрізнятися за ідеологією в зв’язку зі способами су-
дового тлумачення. Розрізняють три види судової філософії судді 
(суддівської філософії): консерватор (схильний до судового тексту-
алізму); ліберал (схильний до модернізації правових норм, судової 
правотворчості); поміркований (анг. judicial moderate) — схильний 
до посередньої позиції між консерватором і лібералом. 
 

 Судове право — 1) назва-синонім загального права в країнах англо-
саксонської правової системи, зважаючи на те, що воно сформоване 
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судовою практикою на основі судових прецедентів, а суд виконує не 
лише функцію вирішення правових спорів (справ), але й правотвор-
чості; 2) сукупність правових норм, які регламентують судоустрій та 
судочинство; 3) наукова концепція (зокрема, часів судової реформи в 
царській Росії 1864 року (І. В. Михайловський, І. Я. Фойницький, 
В. О. Рязановський), а з середини 30-х років ХХ ст. — в СРСР (М. М. 
Полянський, М. С. Строгович, А. Л. Ривлін та інші); 4) самостійний 
різновид нормотворчості, судової правотворчості. 
 Право, ѐке зайшло занадто далеко, було б несправедливістя. — Воль-

тер. 

 Закріпленнѐ у новітніх конституціѐх суверенних держав принципу верхо-
венства права дозволѐю відійти від догматичного сприйнѐттѐ писаної 
норми у формі законів і підзаконних актів ѐк юдиного і винѐткового регу-
лѐтора політичних процесів у суспільстві. Істотне розширеннѐ повно-
важень і функцій судових органів, кардинальні зміни у «філософії» право-
суддѐ даять можливість визнати сукупність рішень найвищих судових 
органів держави – самостійним різновидом нормотворчості — судовим 
правом. Під цим понѐттѐм слід розуміти систему правовстановляячих, 
регулѐтивних нормоположень та приписів, ѐкі містѐтьсѐ в рішеннѐх Єв-
ропейського суду з прав лядини, Конституційного та Верховного судів 
України, а також у правових позиціѐх судів загальної ярисдикції, прого-
лошених у процесі здійсненнѐ правосуддѐ. — Василь Бринцев. «Система 
організаційного забезпеченнѐ судової влади України» (2010). 

 

 Судове праворозуміння — уявлення про явище, позначене терміном 
«право», сформоване в процесі судової діяльності, зокрема судового 
правозастосування; різновид праворозуміння. Судове праворозуміння 
відрізняють від правоназивання (під правосуддям мається на увазі су-
дочинство, вибіркове правосуддя не є правосуддям). Розрізняють су-
дове праворозуміння за суб’єктами (судове праворозуміння судді, ад-
воката, прокурора, присяжних тощо). Функціонально судове праворо-
зуміння конкретизується через судове тлумачення (тлумачення при 
судовому правозастосуванні): легістське праворозуміння спонукає до 
текстуалізму, природно-правове — до контекстуалізму.  
 Суд — це орган правосуддѐ. «Судити за правом» — це не синонім «судити 

за законом». Проте у судовій системі і далі паную позитивістське світо-
сприйнѐттѐ. — Зорислава Ромовська. «Українське цивільне право» (1995). 

 У рішенні Європейського суду з прав лядини в справі «Сокуренко і Стригун 
проти України» (2006), суд, з-поміж іншого, встановив, що «перевищив-
ши свої повноваженнѐ, ѐкі були чітко викладено у Господарському проце-
суальному кодексі, Верховний Суд *України+ не може вважатисѐ «судом, 
встановленим законом» у значенні пункту 1 статті 6 Конвенції відносно 
оскаржуваного провадженнѐ» (п. 28 Рішеннѐ). Зрештоя, ЄСПЛ визнав у 
діѐх держави порушеннѐ прав лядини. Суд, по суті, постановив, що оскі-
льки Верховний Суд України діѐв поза повноваженнѐми, встановленими 
законом, то він не може вважатисѐ судом у даному випадку. Фактично, 
Суд визнав, що Верховний Суд не може в даному випадку вважатисѐ та-
ким, що здійсняю правосуддѐ, а по суті – навіть вважатисѐ судом. (Вва-
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жаютьсѐ, що суд ю «органом держави длѐ здійсненнѐ правосуддѐ…» (В. Т. 
Малѐренко). Якщо так, то, можна припустити, що орган держави, ѐкий 
не здійсняю правосуддѐ, не може вважатисѐ судом). — В’ѐчеслав Бігун. 
«Судове праворозуміннѐ у механізмі забезпеченнѐ прав лядини» (2009). 

 

 Судове провадження — провадження у суді першої інстанції, яке 
охоплює підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення 
та проголошення судового рішення, провадження з перегляду судових 
рішень в апеляційному, касаційному порядках, а також за нововиявле-
ними обставинами. 
 Судове провадженнѐ — кримінальне провадженнѐ у суді першої інстанції, 

ѐке вклячаю підготовче судове провадженнѐ, судовий розглѐд і ухваленнѐ 
та проголошеннѐ судового рішеннѐ, провадженнѐ з переглѐду судових 
рішень в апелѐційному, касаційному порѐдку, Верховним Судом України, а 
також за нововиѐвленими обставинами. — Кримінальний процесуальний 
кодекс України (ч. 1 ст. 3). 

 

 Судове релігієзнавство — напрямок сучасної думки, що дисципліна-
рно розвивається на перетині релігієзнавства та правознавства. Осмис-
лює проблематику, що стосуються співдії права та релігії, зокрема ре-
лігійну профілактику злочинності, злочини на релігійному ґрунті, «се-
ктантство», релігійні переслідування тощо, та викладає її на основі пі-
дходів до вивчення релігії (кримінологічний, криміналістичний).  
 

 Судове рішення — (1) у широкому значенні це акт судового розгляду 
справи будь-якого виду провадження. Зазвичай ухвалюються судами 
іменем держави і є обов’язковими до виконання на всій її території. (2) 
У вузькому значенні — рішення суду як акт правосуддя у певних ви-
дах судочинства (наприклад, конституційне, цивільне). Розрізняють: 
(1) залежно від обсягу вирішуваних питань: завершальні (основні) (ви-
рішують усі правові вимоги, передані на розгляд суду) та додаткові 
(вирішують окремі правові питання); (2) залежно від способу вирі-
шення правових вимог: альтернативні (встановлюють два можливі, 
точно визначені способи реалізації рішення, передбачені нормами ма-
теріального права); факультативні (відповідач зобов’язується до вико-
нання певних дій, а в разі неможливості їх учинення одночасно визна-
чається інший спосіб це зробити). Рішення має бути викладене пись-
мово, а за змістом — відповідати встановленим у законі вимогам. При 
колегіальному розгляді справ суддя, не згодний з рішенням більшості, 
може письмово викласти окрему думку. Рішення може бути оскарже-
не, за винятком остаточних рішень, відповідно визначених законом. 
Судове рішення повинно бути обґрунтованим і законним. Судове рі-
шення набуває законної сили — має силу закону. Судове рішення, що 
набрало законної сили, є обов’язковим. В правовій системі, де діє по-
діл влад, парламент і президент можуть мати дискреційні повнова-
ження щодо судових рішень у кримінальному судочинстві, зокрема в 
формах актів амністії та помилування. У теорії та філософії правосу-
ддя ключовими для прийняття рішення є судові питання та їх вирі-
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шення (наприклад, питання права, факту і політичної моральності та 
відданості). Вирішальним у процесі прийняття рішення також можуть 
бути його чинники (фактори). Наприклад, Ерліх вирізняв три істотні 
чинники впливу на прийняття судових рішень у здійсненні правосуд-
дя. Перший — ціннісні судження у судовій інтерпретації (наявність 
нормативного припущення про необхідність «правильного» рішення); 
другий — соціально-історичний контекст справи (кожна справа розг-
лядається з огляду на її історико-соціальний контекст); третій — «осо-
бистість судді» (істотний чинник реалізації волі судді, будь-якого, 
й зокрема «вільного правосуддя»). При цьому воля, свобода судді, за 
Ерліхом, не є суб’єктивним інтуїтивізмом, а є «консервативною сво-
бодою відповідального ставлення до правового розвитку», турботою 
судді про належність своєї особистості.  
 Статтѐ 129-1. Суд ухваляю рішеннѐ іменем України. Судове рішеннѐ ю 

обов’ѐзковим до виконаннѐ. Держава забезпечую виконаннѐ судового рі-
шеннѐ у визначеному законом порѐдку. Контроль за виконаннѐм судового 
рішеннѐ здійсняю суд. — Конституціѐ України. 

 Судове рішеннѐ — вирок, рішеннѐ, постанова, наказ, ухвала, окрема ухва-
ла (постанова) суду, що ухвалені (постановлені) судами у кримінальних, 
цивільних, господарських справах, у справах адміністративної ярисдик-
ції, у справах про адміністративні правопорушеннѐ. — Порѐдок веденнѐ 
Єдиного державного реюстру судових рішень (2006). 

 Статтѐ 369. Види судових рішень 1. Судове рішеннѐ, у ѐкому суд вирішую 
обвинуваченнѐ по суті, викладаютьсѐ у формі вироку. 2. Судове рішеннѐ, у 
ѐкому слідчий суддѐ, суд вирішую інші питаннѐ, викладаютьсѐ у формі ух-
вали. 3. Суд касаційної інстанції у випадках, передбачених цим Кодексом, 
приймаю постанови. — КПК України (2012). 

 Рішеннѐ суду — рішеннѐ, постанова, ухвала суду, господарського суду, 
третейського суду, іноземного суду або арбітражу. — ЗУ «Про забезпе-
ченнѐ вимог кредиторів та реюстрація обтѐжень» (2003). 

 Вищоя формоя буттѐ права ю судові рішеннѐ, в ѐких акумуляютьсѐ весь 
досвід осмисленнѐ права. Судові рішеннѐ ю свого роду підвищеннѐм квалі-
фікації (правової культури) всіх суб’юктів права. Отже, правосуддѐ об'юд-
ную зусиллѐ всіх гілок влади навколо завданнѐ утвердженнѐ права. — Сер-
гій Максимов. «Правова реальність ѐк предмет філософського осмислен-
нѐ» (2002). 

 Глава 13. Акти конституційного суду. Статтѐ 83. Види актів 1. Суд ух-
валяю рішеннѐ, надаю висновки, постановлѐю ухвали, видаю забезпечува-
льні накази. 2. Акти з питань, не пов’ѐзаних із конституційним прова-
дженнѐм, Суд ухваляю у формі постанови. — ЗУ «Про Конституційний 
Суд України» (2017). 

 Відбуваютьсѐ правова девальваціѐ судових рішень, вони втрачаять своя 
яридичну силу, обов'ѐзковість, суспільне визнаннѐ. За таких обставин в 
очах громадськості суд перестаю бути правовоя інстанціюя встанов-
леннѐ істини, надійним суб'юктом захисту прав і свобод громадѐн, орга-
ном правосуддѐ. — Заѐва ВС України та Ради суддів України «Щодо робо-
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ти суддів в умовах політичної кризи та правової невизначеності повно-
важності парламенту» (21.05.2007). 

 Чи маю значеннѐ особиста філософіѐ на ухваленнѐ судових рішень? Це 
дещо теоретичне питаннѐ. У США ю професори, ѐкі вважаять за мож-
ливе, так би мовити, «розкласти суддів по шухлѐдам» — залежно від їх-
ніх підходів до ухваляваннѐ рішень. Йдетьсѐ, передусім, про питаннѐ 
щодо ѐких нема прецедентного права чи законодавства. Пригадуютьсѐ 
підхід до вирішеннѐ на основі «економічного аналізу» судді Р. Познера 
(Posner), представника напрѐму «Право та економіка». Так, в «новій» 
«безпрецедентній» справі стоѐло питаннѐ про те, хто повинен розглѐ-
дати справу в Чикаго: суд у справах дорожнього руху чи адміністративна 
установа? Суддѐ, застосувавши аналіз врахуваннѐ витрат і очікуваних 
результатів (cost and benefit analysis), зробивши кілька арифметичних 
операцій, постановив, що адміністративний спосіб слід вважати най-
більш ефективним длѐ суспільства. Професор Нья-Йоркського універси-
тету Бернард Шварц (Schwartz) розкритикував цей підхід, називаячи 
автора «циніком» (за визначеннѐм Оскара Вальда: «Він знаю ціну всього, 
але не знаю вартості чого-небудь»). «Ви не можете давати оцінку пра-
вам, оцінявати наскільки важливими ю присѐжні, врахуваннѐ позиції опо-
нента, опитуваннѐ свідків та зацікавлених осіб», — стверджував профе-
сор. Пануячоя суддівськоя філософіюя, думая, ю положеннѐ про обме-
женість суддів. Ми, судді, поступаюмосѐ й іншим гілкам влади. Скажімо, 
ѐкщо Конгрес вдаютьсѐ до прийнѐттѐ певних рішень, ѐкі породжуять у 
нас певні сумніви, то ми можемо прийнѐти рішеннѐ, встановляячи, що 
воно ю «близьким» до конституційного, чи часом, неконституційним. — 
Десѐть (10) запитань «Федеральному судді року» в США Роберту Генрі. 
Про незалежність заради упередженості, філософія правосуддѐ та най-
більшу в історія США кримінальну справу. Юридична газета (2006, № 21). 

 Притча «Верховний суддѐ». Імператор вирішив зробити Лао-цзи верхов-
ним суддея. Той довго відмовлѐвсѐ від призначеннѐ, але, побачивши, що 
імператор наполѐгаю на своюму, погодивсѐ і сказав: — Ви будете шкоду-
вати про це призначеннѐ, бо мої шлѐхи розуміннѐ та баченнѐ повністя 
відрізнѐятьсѐ від ваших. Перша справа, ѐку розглѐдав Лао Цзи, було про 
чоловіка, ѐкий вчинив крадіжку в будинку багатіѐ, спійману на місці зло-
чину. Лао-цзи виніс такий вирок, ѐкого ніколи, ні до нього, ні післѐ, ніхто 
не виносив: і злодіѐ, і багатіѐ потрібно відправити до в'ѐзниці на п'ѐть 
місѐців. Багач не міг повірити своїм вухам і вигукнув: — Мої гроші вкрали і 
мене ж до в'ѐзниці? За що? Лао-цзи відповів на це: — Ти — перший злодій, 
а він уже другий. Тебе слід було б покарати суворіше. Ти зібрав всі свої ба-
гатства і зробив тисѐчі лядей голодними, але ж саме ляди створили всі 
ці багатства! За рахунок них ти живеш. У залі запанувала мертва ти-
ша. Нарешті багач сказав: — Можливо, ти і маюш рація, але перед тим, 
ѐк ти відправиш мене в тярму, ѐ хочу бачити імператора. Зустрівшись 
з імператором, багач розповів йому своя історія і в кінці додав: — Па-
м'ѐтайте, ѐкщо ѐ — злодій, то ви — набагато більший злодій. Ви екс-
плуатуюте вся країну. Усуньте ця лядину, інакше він і вас оголосить 
злодіюм. — Визная, ѐ був не правий, — погодивсѐ імператор. — Він попе-
реджав мене, що його розуміннѐ геть відмінне від нашого. Лао-цзи звіль-
нили від обов'ѐзків, і імператор сказав йому: — Ти мав рація, вибач мене. 
У нас дійсно різні способи мисленнѐ. — «Притчи. Даосские, китайские, 
дзэнские» (2010). 
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 Судове слідство — основна частина судового розгляду справи, ме-
та якої — дослідження судом за участю сторін обставин справи. Ві-
дповідає поняттю «суд факту». За критерієм ролі суду (судді) в су-
довому слідстві вирізняють дві моделі, умовно: французьку та анг-
лійську. Перша передбачає активну участь суду в дослідженні об-
ставин справи, доказів сторін, друга — пасивну, в якій завдання су-
ду — забезпечення дотримання процедури, за якої дослідження об-
ставин і доказів здійснюється сторонами. В Україні діє перша мо-
дель: судове слідство зазвичай розпочинається із читання обвину-
вального висновку прокурором, роз’яснення підсудному суті обви-
нувачення та визначення обсягу і порядку дослідження доказів. Ви-
знається, що в деяких країнах у певному розумінні судове слідство 
здійснюється й так званими «слідчими суддями», як у Франції, Іта-
лії, Іспанії. У Франції судовим слідчим є магістрат у суді вищої ін-
станції, завданням якого є з’ясувати в рамках кримінального розс-
лідування, наявність обґрунтованих обвинувачень, достатніх для 
судового переслідування. Роль зазначеного інституту дискутується, 
піддається реформуванню на даному етапі, зважаючи на те, що з 
одного боку він виконує позитивну функцію попередження та розс-
лідування «політичної злочинності», а з іншого розглядається як 
такий, чиї повноваження не відповідають поділу функцій між слід-
ством і судом, можуть слугувати зловживанням (сваволя). 
 Притча «Арешт кам'ѐного Будди». Один купець віз на продаж 50 тяків 

бавовни. Він зупинивсѐ перепочити недалеко від свѐтині, де стоѐв кам'ѐ-
ний Будда. Купець, розімлівши від спеки, заснув, а коли прокинувсѐ, поба-
чив, що всѐ бавовна зникла. Він заѐвив владі про пропажу, слідство у 
справі було доручено судді на ім'ѐ Оока. Той швидко виніс свій вердикт: — 
Я думая, що бавовну вкрав кам'ѐний Будда, — заѐвив Оока, — мені це чі-
тко ѐсно. Його обов'ѐзок — піклуватисѐ про добробут лядей. Але він 
знехтував своїми обов'ѐзками, і тому ѐ наказуя його заарештувати. По-
ліціѐ негайно виконала наказ судді і принесла кам’ѐного Будду судді. За 
поліцейськими йшов натовп, всім було цікаво дізнатисѐ, ѐкий вирок вине-
се Оока. Присутні в суді ляди шуміли і сміѐлисѐ, голосно обговоряячи рі-
шеннѐ судді. — Ви галасуйте і сміюте обговорявати мою рішеннѐ? — 
строго сказав Оока. — Але це означаю, що ви не поважаюте імператор-
ський суд. В такому випадку ви підлѐгаюте штрафу і тяремному ув'ѐз-
нення. Ляди притихли і стали просити вибаченнѐ у судді за своя пове-
дінку. — Добре-добре, — пом'ѐкшав суддѐ, — ѐ не буду садити вас у тя-
рму і залишу тільки штраф. Мій вирок такий: кожен із вас повинен дос-
тавити в суд по тяку бавовни. Якщо хтось не зробить цього впродовж 
трьох днів, то буде арештований. Ляди понесли до суду бавовну. Один із 
тяків був упізнаний купцем, і злодіѐ легко знайшли. Купцеві повернули 
його товар, а решту тяків мудрий Оока розпорѐдивсѐ повернути ля-
дѐм. — «Притчи. Даосские, китайские, дзэнские» (2010). 

 

 Судове тлумачення — спосіб правопошуку для судового правоза-
стосування. У правовій теорії та конституціоналізмі США розрізня-
ють interpretation (інтерпретація, тлумачення) та construction (буква-
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льно: «конструювання»). Якщо interpretation означає «діяльність із 
визначення лінгвістичного значення чи семантичного змісту правово-
го тексту», то construction — «діяльність із перекладу семантичного 
змісту правового тексту на юридичні правила». Відтак інтерпретуєть-
ся значення тексту, а конструюються юридичні правила для застосу-
вання тексту до конкретних фактичних ситуацій (Л. Солам). Зазначе-
не розмежування має практичним наслідком розвиток різних теорій 
тлумачення, зокрема конституційного тлумачення в США на базі 
«конструктивізму». Судове тлумачення найширше застосовується 
для цілей тлумачення конституції, законодавства у «суді права»: кон-
ституційному, вищому — апеляційному, касаційному тощо. Виокре-
млюють такі види тлумачення, як судовий активізм (характеризуєть-
ся судовою нормотворчістю) на противагу судовій летаргії (judicial 
lethargy), а також «судовому стриманню» (обмеженню) (judicial 
restraint) посеред них. Поширене в США, де в процесі тлумачення 
Конституції вироблені різні теорії судового тлумачення: текстуа-
лізм, оригіналізм, суворе тлумачення (strict constructionism), функ-
ціоналізм, доктриналізм, девелопменталізм (developmentalism), кон-
текстуалізм (історичний чи фактичний), структуралізм; поєднання 
цих теорій. Так, наприклад, одні тлумачать конституцію, керуючись 
уявленням про те, що вона — це «жива конституція», тоді як інші 
тлумачать її, як «моральну конституцію».  
 

 Судовий активізм — критичний термін, що використовується у су-
дово-прецедентній правовій системі для позначення судових рішень 
чи суддів (судовий активіст), що характеризуються впливом власного 
тлумачення, яке надає суд тому, що позначається як «право», на про-
тивагу тому, що вважалося б правом із позиції стороннього, неупере-
дженого оглядача. Вважається, що судді, прихильники судового ак-
тивізму — «судді активісти», — прагнуть прийняти законодавство 
через судові рішення, таким чином підміняючи собою законодавця. 
Вважається, що термін увів в обіг американський правник Артур 
Шлезінгер (Schlesinger) у статті «The Supreme Court: 1947» для поз-
начення підходу окремих суддів ВС США. Дослідник Бредні Кенон 
(Canon) виокремлює такі риси (виміри) судового активізму, як: (1) 
меджоритаріанізм (majoritarianism) — ступінь, до якого суддя в судо-
вому порядку визнає неправомірними політичні положення, прийняті 
через демократичні процедури; (2) інтерпретаційна послідовність 
(interpretive stability) — ступінь зміни попередніх судових рішень, до-
ктрин, способів тлумачення іншими (новими); (3) інтерпретаційна 
відданість (interpretive fidelity) — ступінь тлумачення конституційних 
положень усупереч чітким намірам нормотворців чи змісту мови, ви-
користаних у правових положеннях; (4) сутнісна/демократична про-
цедура (substance / democratic process) — ступінь, до якого судові рі-
шення виробляють незалежні політичні позиції — на противагу дія-
льності із збереження демократичної політичної процедури; (5) спе-
цифічність політики (specificity policy) — ступінь, до якого судове рі-
шення саме встановлює політичне положення на противагу тому, аби 
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залишити це на розсуд інших установ; (6) наявність альтернативного 
політичного діяча (availability of an alternate policymaker) — ступінь, 
до якого судове рішення замінює або порушує серйозні питання ін-
ших урядових установ. Судовий активізм протиставляється судовій 
стриманості (обмеженню) (judicial restraint) як судовій філософії. 
 

 Судовий девелопменталізм (developmentalism, анг. develop — розви-
вати) — підхід до тлумачення, вироблений в конституційному праві 
США, що ґрунтується на доктриналізмі, який визнає можливість і 
значення часткової доповнюваності за допомогою суддівського права 
(доктрини, виробленої суддями) та водночас розширює сферу тлума-
чення, включаючи в неї ширший масив історичних подій, як-от не-
офіційну практику, звичаї, політичну культуру. Судді-
девелопменталісти відхиляють поняття «конституція в статиці» та 
«моральна конституція», натомість зосереджуючись на тлумаченні 
того, «як розвивався смисл». Прикладом цього є тлумачення, за яким 
Конституція має розглядатися у світлі «мінливих норм пристойності, 
що відзначають поступ суспільства, що розвивається» (голова ВС 
США Ерл Уоррен). Відтак, прихильники підходу розвивають теорію 
«живої конституції», що ґрунтується на положеннях про те, що кон-
ституція є, певною мірою, динамічною. Звідси й критика підходу: до-
ктриналізм не просуває мету стабільності, адже сам покладається на 
легітимність так званих «конституційних змін», що відбуваються не 
лише в проекції «минуле — сьогодення», але й «сьогодення — май-
бутнє», при цьому майбутнє невідоме. Відтак і критика: підхід зумо-
влює те, що конституція «нічого не значить», оскільки вона може 
значити «будь-що». 

 

 Судовий доктриналізм — підхід до тлумачення, вироблений у кон-
ституційному праві США, що ґрунтується на пошуку та узагальненні 
попередніх тлумачень Конституції, зважаючи на їх зв'язок із конкре-
тними проблемами, задля вирішення поточної проблеми стосовно пи-
тання, що виникає. Віддає центральне місце принципу stare decisis, 
прагнучи розширити застосування попередніх рішень та їх розуміння 
у нових справах та питаннях. Сприяє збереженню та утвердженню 
загального права. Як метод використовується у викладанні конститу-
ційного права в юридичних навчальних закладах США (школах пра-
ва), коли посібники укладаються тематично з поданням викладу 
справ. Критика підходу зумовлена його специфікою. Так, текстуалізм 
наголошує: увага доктриналіста відволікається від самої Конституції, 
акцентується на коментарі до тексту («Остаточним критерієм консти-
туційності є сама Конституція, а не те, що ми вже говорили про неї», 
суддя ВС США Фелікс Франкфуртер). Доктриналізм також уможли-
влює розширення суддівського розсуду.  
 

 Судовий експерт — уповноважена особи, яка мають кваліфікацію 
судового експерта з правом проведення судової експертизи за певною 
експертною спеціальністю (спеціальностями). 
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 Судовий збір — збір, що справляється на всій території України за 
подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у 
разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених законом. Су-
довий збір включається до складу судових витрат (ЗУ «Про судовий 
збір» (2011)). Платниками судового збору є громадяни України, іно-
земці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, 
інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи-
підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судо-
ве рішення, передбачене ЗУ «Про судовий збір». 
 

 Судовий звичай — різновид звичаю, тобто загальноприйнятий по-
рядок, правило, прийняті в судочинстві, судовій діяльності. Інколи 
розглядається як різновид правового звичаю. Судові звичаї можуть 
бути або не бути джерелом права. З-поміж проявів судових звичаїв 
наводять певну практику заповнення позовних заяв, процесуальних 
документів, поведінку сторін чи їхніх представників у судовому засі-
данні тощо. Наприклад, при оголошенні невеликої перерви в судово-
му засіданні, судову залу в Верховному Суді покидають сторони (їхні 
представники), тоді як судді залишаються у залі. Уявляється, що зви-
чай виникає внаслідок дискреційного діяння певного авторитетного 
суб’єкта (наприклад, судді) в ситуаціях певної нормативної лакуни 
та/або необхідності регулювання. Наприклад, у випадку перерви в 
судовому засіданні у ВС розпорядник (особа, яка забезпечує додер-
жання встановлених правил у залі судових засідань), узяв собі за пра-
вило видаляти сторони (їхніх представників) із зали, що далі закріпи-
лося в практиці як судовий звичай. Детальне регулювання судового 
процесу зменшує потребу в судових звичаях. Наприклад, початково 
звертання до суду стоячи було звичаєм, відтак стало нормою проце-
суального законодавства в Україні. Звертання присутніх у судовій за-
лі раніше не регламентувалося нормою права, а правовим звичаєм, а 
нещодавно було законодавчо врегульовано.  
Судовий звичай слід відрізняти від судів звичаєвого права: перші 
можуть діяти і в судах як державних установах, другі — переважно 
історичний феномен, діяли як громадські суди і керувалися переваж-
но правовими звичаями (копні суди, суд біїв, суд аксакалів (останній 
нещодавно відроджено в Киргизькій Республіці) тощо). 
 Що край, то звичай; що сторона, то новина. 

 Звичай — другий закон. 

 Що не край, то свій звичай. 

 Лядські вчинки керуятьсѐ лише законом і звичаюм. — Піррон. 

 Іншим прикладом реалізації судового звичая ю залишеннѐ позовної заѐви 
без руху, поданої наприкінці року... В грудні підводѐтьсѐ підсумки викона-
ної роботи за поточний рік, а тому наѐвність в кінці року у суді так зва-
ної «зайвої» справи може вплинути на статистичні показники його діѐ-
льності. Тому протѐгом багатьох років позовні заѐви, подані до суду в 
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грудні місѐці ухвалоя суду залишаятьсѐ без руху з наступним формуля-
ваннѐм: «позивачем не чітко сформульовано позовні вимоги». — Олек-
сандр Братель. «Судова практика та звичай ѐк складові цивільного про-
цесу України» (2014). 

 Процес судочинства та веденнѐ діловодства в станичних судах регуля-
вавсѐ нормами звичаювого права. Під час судових засідань говорили всі 
відразу, не дотримуячись ніѐкої черги: і судді, і сторони спору, і свідки, і 
всі присутні на суді. Донська козача община в особі тих своїх членів, ѐкі 
зібралисѐ слухати розглѐд справи, відкрито висловлявала свою схвален-
нѐ або осуд, тим самим певноя міроя впливаячи на суддів. Самі судді 
також вступали в суперечки зі сторонами спору, зі свідками і один з од-
ним і, висловляячи сумніви і своя незгоду з думкоя інших, пускали в хід 
жарти і лайку. Все це робилосѐ відкрито і прѐмо. — Сергій Васильюв «Су-
ди звичаювого права на теренах пострадѐнських держав: історіѐ та су-
часний стан» (2015) (Цитовано за: Сюргюй Краснов. «Традиційний порѐ-
док вирішеннѐ спорів в традиційних народних судах в донських козаків у 
другій половині XIX століттѐ» (2012)). 

 

 Судовий консерватизм — різновид судової філософії, за якою суддя, 
який дотримується традиційних уявлень, поміркованих поглядів, стро-
го застосовує букву закону, відповідно до його початкових намірів. 
 

 Судовий контекстуалізм; контекстуалізм — поняття у філософії, за 
яким контекст визнається визначальним для розуміння, з’ясування 
смислу. Контекстом є відношення, зв'язок, у якому знаходяться дії, ви-
словлювання тощо, що дає основу для розуміння. Вважається, що 
смисл є контекстуалізованим («смисл чогось», а не загалом). Пробле-
матичним є контекст-залежність, що може призвести до релятивізму. 
Право потенційно контекстуальне. Відтак право розглядається у пев-
них ситуаціях (правова ситуація). Протиставляється текстуалізму. 
Так, якщо текстуальний підхід черпає розуміння з тексту правової но-
рми, то контекстуальний — з контексту, виходячи за межі тексту пра-
вової норми, аби, наприклад, сформувати те «право», яке повинно за-
стосуватися до даних обставин. У зв’язку з правосуддям виникає судо-
вий контекстуалізм.  
 

 Судовий контроль (перегляд) (англ. judicial review) — 1) конститу-
ційна доктрина в США, започаткована рішенням ВС США в справі 
Marbury v. Madison (1803), за якою судова система (зокрема суди) 
уповноважена визнавати неконституційними акти законодавчої та ви-
конавчої влади; в принципі визначати «що є правом» (what is law); 2) 
процес реалізації повноважень судового перегляду. Доктрина істотно 
вплинула на статус судової влади, соціальне значення і престиж юри-
дичної професії, зокрема судді, в США. 
 

 Судовий мінімалізм — підхід до тлумачення, філософія тлумачення у 
конституційному праві США, заснована на політично поміркованому 
підході. Передбачає наголос на дотриманні судових прецедентів і 
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stare decisis, допускає мінімальні зміни в конституційному праві шля-
хом тлумачення, заради забезпечення стабільності основного закону. 
Поширена в США як теорія конституційного тлумачення. Асоціюєть-
ся з теорією судової стриманості. Автор і прихильник терміна Кес 
Санштайн (Sunstein) розглядає його як поміркований спосіб — на про-
тивагу «крайностям»: оригіналізму та судовому активізму. Протиста-
вляється оригіналізму, тлумачення якого призводить до заперечення 
сучасного устрою на користь нині застарілого — часу засновників 
Конституції. Цього погляду можуть дотримуватися судді, прихильни-
ки судового консерватизму, які можуть ухвалювати судові рішення, 
що суперечать сучасними прецедентам. Мінімалізм критикує тради-
ційний ліберальний судовий активізм, як занадто експансіоністський 
та такий, що поступається прецедентом заради досягнення лібераль-
них політичних цілей. 
 

 Судовий наказ — особлива форма судового рішення, що видається 
судом за результатами розгляду певних вимог у провадженнях. На-
приклад, у цивільних справах із заявою про видачу судового наказу 
може звернутися особа, якій належить право вимоги, а також органи 
та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 
інших осіб. Підлягає виконанню за правилами, встановленими для ви-
конання судових рішень у порядку, встановленому законом.  
 

 Судовий орган (анг. judicial authority) — термін, який використову-
ється в міжнародному праві, яким позначається суд або адміністратив-
ний орган, наділений аналогічними повноваженнями (див., наприклад, 
Конвенцію РЄ «Про контакт з дітьми» (2003)).  
Див.: Квазісуд, Суд у розумінні статті 6 ЄКПЛ. 
 

 Судовий оригіналізм (originalism) — різновид формалістичної теорії 
права в сфері правосуддя; принцип конституційного тлумачення, по-
ширений у тлумаченні Конституції США, що провадить з’ясування 
первісного (оригінального) змісту або наміру, а не, натомість, 
нав’язування нового тлумачення, відмінного від початкового наміру. 
Основа — ідея суду як утверджувача закону, а не, натомість, правот-
ворця (законотворця), що провадить творення, зміну чи скасування за-
кону — компетенція законодавчої влади. Співвідноситься з судовим 
текстуалізмом. 
 

 Судовий прецедент — джерело права, що має істотне або домінуюче 
значення в системах права англосанксонської правової сім’ї  ключове 
джерело права в правових системах загального права, основа (судово-
го) прецедентного права. В англосаксонських правових системах роз-
глядається як «те, що змащує право як механізм, функція якого — 
сприяння справедливості» (Л. Голдштайн). Грунтується на доктрині 
stare decisis, що передбачає обов’язковість дотримання судового пре-
цедента як судового рішення, норма чи принцип якого (ratio decidendi) 
є обов’язковими для всіх наступних аналогічних справ. Виокремлю-
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ють дві системи (рівні) судового прецеденту — ієрархічна система, в 
якій суди підпорядковані в судовій системі й відтак зобов’язані за цим 
принципом; горизонтальна система передбачає обов’язковість судових 
прецедентів самих судів, які їх створили, а також судів одного рівня 
(наприклад, апеляційний — апеляційний суд). В межах філософії пра-
ва порушується питання про обґрунтованість (засади) обов’язковості 
судового прецеденту загалом та ієрархічного його застосування зок-
рема (так, наприклад, у США вона визначається найвищим органом 
судової влади, ВС США визнає вищу міру обов’язковості надавати 
перевагу судовим прецедентам вищих судів). З позицій праворозумін-
ня, ототожнення права та закону (чи законодавства) вважається однією 
з проблем впровадження та застосування судового прецеденту, зва-
жаючи на визнання джерелом судового права лише закону, за яким 
судове рішення може не визнаватись як джерело права.  
 Судовий прецедент і прецедентна норма права співвідносѐтьсѐ ѐк форма 

та зміст. Виходѐчи з цього, запропоновані наступні визначеннѐ цих 
ѐвищ. Судовий прецедент — це акт правотворчості у виглѐді закріпле-
ного у судовому звіті рішеннѐ (вироку) одного з вищих судів по конкрет-
ній справі, правовий принцип вирішеннѐ (ratio decidendi) ѐкої ѐвлѐю собоя 
норму права, при цьому яридична сила прецеденту залежить від іюрархі-
чного становища ѐк суду, що його створив, так і суду, що розглѐдаю схо-
жу справу. Прецедентна норма права — це загальнообов‘ѐзкове правило 
поведінки, що створяютьсѐ суддея при формуляванні основного прин-
ципу обгрунтуваннѐ прийнѐтого ним рішеннѐ (вироку) по конкретній 
справі і поширяютьсѐ на судовий розглѐд схожих справ. Такий спосіб ви-
никненнѐ (в ѐкості побічного результату відправленнѐ правосуддѐ) пре-
цедентної норми обумовляю її наступні особливості: нечіткий текстуа-
льний вираз диспозиції, конкретизованість гіпотези (у виглѐді розгорну-
того викладеннѐ обставин і фактів справи та аналізу їх суддея), а та-
кож ретроспективну дія всіюї норми та імперативний характер її 
обов‘ѐзковості. — Борис Малишев. «Судовий прецедент у правовій сис-
темі Англії (теоретико-правовий аспект)» (2002). 

 Прецедент бальзамую принцип. — Бенджамін Дізраелі. 
 Істина завжди починаютьсѐ з меншості, і кожен звичай починаютьсѐ з 

порушеного прецеденту. — Вільѐм Дярант. 
 Поганий прецедент починавсѐ ѐк виправданий захід. — Гай Саллястій. 
 Судді носѐть яридичний професіоналізм та прецедент ѐк пальто, що 

легітимізую їхні рішеннѐ. Це те, що їх відрізнѐю від політиків чи держав-
них службовців, при тому, що вони маять владу, ѐка іноді набагато бі-
льша, ніж та, ѐку маять діѐчі, ѐкі несуть відповідальність ѐк демокра-
тично обрані. — Професор Йохай Бенклер. 

 Судді повинні покірно визнати, що діять у системі прецедентів, сфор-
мованих іншими суддѐми, ѐкі так само прагнуть дотримуватисѐ судової 
присѐги. — Голова Верховного Суду США Джон Робертс. 

 

 Судовий процес — 1) в широкому розумінні процедура здійснення су-
дочинства; 2) у вузькому розумінні — регламентована процедура розг-
ляду судової справи. Здійснюється на засадах принципів судочинства. 
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 Судовий процес — правовідносини, що складаятьсѐ під час здійсненнѐ 
адміністративного судочинства. — КАС (2005). 

 

 Судовий розпорядник — особа, яка слідкує за додержання особа-
ми, котрі знаходяться в суді, встановлених правил, виконання ними 
розпоряджень головуючого в судовому засіданні. Оформлені в 
службі судових розпорядників.  
 У кожному суді дію служба судових розпорѐдників. Судові розпорѐдники 

забезпечуять додержаннѐ особами, що знаходѐтьсѐ в суді, встановле-
них правил, виконаннѐ ними розпорѐджень головуячого в судовому засі-
данні. — ЗУ «Про судоустрій України» (2002). 

 

 Судовий секретар (секретар судового засідання) — особа, яка бере 
участь у здійсненні правосуддя; посадова особа суду, учасник судо-
вого процесу, наділений процесуальними правами та обов'язками. 
 Секретар суду з ділом, ѐк душа з тілом. 

 Перо в суді, що сокира в лісі. 

 Писар пише, писар каже, так запише, ѐк хто скаже. 

 Писар провинивсѐ, а шевцѐ — повісили.  
 

 Судовий структуралізм — підхід до судового тлумачення консти-
туції (поширений у конституційному дискурсі США), різновид су-
ддівської філософії, що ґрунтується на розгляді структури органів і 
повноважень відповідно до конституції, як основи для прийняття 
судового рішення. Належить до «очевидного» контекстуалізму, 
протиставляється текстуалізму та суворому конструктивізму, 
оскільки має на увазі, що конституція передбачає «структурні ідеї» 
(наприклад, як Конституція США, передбачає ідеї структурування 
державної влади, не передбачаючи таких ідей чи інститутів, як «по-
діл влади», «стримування та противаги», «демократія», «основопо-
ложні права» тощо). Критикується як політичний чи правовий, по-
літико-правовий інструмент здійснення певних ідей, начебто пе-
редбачених у структурі конституції.  

 
 Судовий юрист — юрист, який професійно займається судовою 

юридичною діяльністю і вирішенням судових питань. У широкому 
сенсі охоплює всіх юристів, зокрема й суддів — ключових осіб су-
дової діяльності, зважаючи на відповідальність прийняття судового 
рішення як реалізації судової влади. У вузькому розумінні — це ад-
вокати (судові адвокати), державні обвинувачі в суді, представники 
учасників судового процесу, судові експерти (якщо вони юристи).  
 Якби не було поганих лядей, не було б і добрих яристів. — Чарльз Діккенс. 
 

 Судові витрати — витрати, пов’язані з судовим розглядом справи. 
Як правило, складаються із судового збору та інших витрат — сум, 
що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначе-
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ної судом, витрат, пов'язаних із оглядом та дослідженням речових 
доказів у місці їх знаходження, оплати послуг адвоката, переклада-
ча та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи. 
 Судові витрати складаятьсѐ із судового збору та витрат, пов’ѐзаних з 

розглѐдом справи. — КАСУ (2005).  

 Задовольнѐячи позов в частині судових витрат, пов'ѐзаних з оплатоя 
послуг адвоката, суди першої і апелѐційної інстанцій не звернули увагу, 
що сума судових витрат на оплату адвоката значно перевищую суму по-
зову, при цьому не з'ѐсували, наскільки обгрунтовані ці витрати з розг-
лѐдом справи. За таких обставин, незаконна постанова касаційного суду 
підлѐгаю скасування в повному обсѐзі, а постанова суду апелѐційної ін-
станції та рішеннѐ суду першої інстанції підлѐгаять скасування в час-
тині стѐгненнѐ витрат на оплату послуг адвоката, а в іншій частині — 
залишення в силі. — Постанова ВС України в справі N 36/207 (03.02.2004). 

 Відповідно до частини 3 статті 48 Господарського процесуального коде-
ксу України витрати, що підлѐгаять сплаті за послуги адвоката, визна-
чаятьсѐ у порѐдку встановлено Законом України «Про адвокатуру». Діѐ 
вказаного закону поширяютьсѐ тільки на осіб, ѐкі ю адвокатами…. Таким 
чином, статтѐ 44 Господарського процесуального кодексу України пе-
редбачаю відшкодуваннѐ сум ѐк судових витрат, ѐкі були сплачені сторо-
ноя за отриманнѐ послуг, лише адвокатам, а не будь-ѐким представни-
кам. Вищий господарський суд України на вказані вимоги закону уваги не 
звернув і зробив неправильний висновок про те, що сума визначена до 
сплати у договорі про наданнѐ яридичних послуг відноситьсѐ до складу 
судових витрат і підлѐгаю стѐгнення з відкритого акціонерного товари-
ства «Донецькобленерго». За таких обставин, постанова Вищого госпо-
дарського суду України від 30 травнѐ 2002 року підлѐгаю скасування, а по-
станова Донецького апелѐційного господарського суду від 15 січнѐ 2002 
року, — залишення без змін, ѐк законна та обгрунтована. — Постанова 
ВС України в справі N 30/63 (01.10.2002). 

 Які основні особливості процедури розглѐду заѐв у Європейському суді з 
прав лядини? … Розглѐд заѐв — безкоштовний. Хоча на початкових ета-
пах розглѐду заѐвнику не обов’ѐзково бути представленим яристом, 
Вам буде потрібен ярист, коли заѐву буде доведено до відома урѐду… Ви 
не повинні оплачувати інші витрати, крім Ваших особистих, що 
пов’ѐзані зі справоя (такі ѐк послуги яриста, витрати на збір інформації 
та на листуваннѐ). Післѐ поданнѐ заѐви Ви маюте право звернутисѐ до 
Суду за фінансовоя допомогоя длѐ оплати послуг яриста. Така допомо-
га не надаютьсѐ автоматично, і отримати її можна не відразу післѐ по-
даннѐ заѐви, а лише на подальших стадіѐх розглѐду…  

 Якщо Суд встановить, що мало місце порушеннѐ Конвенції, він може 
присудити «справедливу сатисфакція», тобто певну суму грошей на ві-
дшкодуваннѐ шкоди, спричиненої таким порушеннѐм. Суд може також 
зобов’ѐзати державу відшкодувати витрати заѐвника у зв’ѐзку із звер-
неннѐм до Суду. Якщо Суд не встановить порушеннѐ, заѐвник не повинен 
буде сплатити додаткові кошти (зокрема, не компенсуватиме витрат 
держави-відповідача). — «Європейський суд з прав лядини. Питаннѐ й ві-
дповіді» (виданнѐ ЄСПЛ).  
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 Судові питання — умовний термін, який позначає три ключові пи-
тання («питання факту», «питання права», «питання політичної мора-
льності чи відданості»), з якими систематично мають справи судді та 
судові юристи, приймаючи судове рішення. «Питання факту» (аналог 
«суд факту») передбачають встановлення обставин (зокрема справи) 
як емпіричних даних. «Питання права» (аналог «суд права») передба-
чають визначення правозастосування — яке право (правовий принцип, 
норма) і в який спосіб слід застосовувати до питання факту. Питання 
політичної моральності чи відданості передбачають визначення став-
лення політичної системи до права (політики права) в частині 
обов’язку судді чи судового юриста та що це означає в конкретній 
справі (наприклад, суддя, не засуджуючи підсудного до смертної кари 
за наявних підстав, може тим самим виражати своє ставлення до полі-
тики права; державний обвинувач, аргументуючи застосування більш 
суворого покарання, може тим самим виявляти специфіку ставлення 
до кримінально-правової політики). «Питання права» вирізняються 
особливим характером «теоретичних розбіжностей», що означає 
відсутність єдино правильного вирішення певного питання права. 
Див.: Антропологічне перехрестя, Формула Радбруха.  
 

 Судоустрій — одна з основних складових судової системи держа-
ви, якою визначаються засади організації та діяльності судів.  
 

 Судочинство — процесуальна форма здійснення правосуддя. Пи-
тання співвідношення та розмежування понять правосуддя та судо-
чинство — питання філософії правосуддя. 
 

 Сутяжництво — заняття позовами з корисливих міркувань, при-
страсть до позовів. Розглядається як форма зловживання права на 
позов. У патопсихології позначається як кверулянство — форма ви-
яву девіантної поведінки. В деяких випадках затягування судового 
розгляду може розглядатися як прояв сутяжництва. В деяких краї-
нах встановлено критерії сутяжництва. 
 Хто ходить по судах, то про того йде негарна слава.  

 Був колись чолов’ѐга, а тепер — сутѐга.  

 Відмова в правосудді заборонѐютьсѐ. При цьому Європейський суд допус-
каю у винѐткових випадках можливість обмеженого доступу до суду 
приватних осіб, наприклад психічно хворих під час лікуваннѐ; осіб, схиль-
них до сутѐжництва. При цьому будь-ѐке обмеженнѐ права доступу до 
суду повинно переслідувати певну мету, а також достатньоя міроя ві-
дповідати цій меті. — Методичні рекомендації длѐ центральних органів 
виконавчої влади щодо застосуваннѐ в законотворчій діѐльності Конве-
нції про захист прав і основних свобод лядини, затверджені постановоя 
Колегії Міністерства ястиції України (21.11.2000 № 40). 

 Сутѐжництвом можуть бути визнані випадки багаторазових звернень 
до суду особоя із тотожними або аналогічними позовами післѐ вирішен-
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нѐ справи судом з метоя домогтисѐ нового розглѐду справи, що вже ви-
рішена судом за допомогоя модифікації предмета чи підстави позову, 
введеннѐ нових учасників процесу тощо, а також випадки, коли особа си-
стематично звертаютьсѐ до суду до одного й того самого або різних ві-
дповідачів з метоя надокучити своюму процесуальному опоненту, поту-
рбувати його, завдати йому шкоди тощо. — Дмитро Луспеник. «Сутѐ-
жництво: ѐк з цим боротисѐ, світовий досвід» (2018). 

 
— Т — 

 

 Таємниця нарадчої кімнати (наради суддів) — обов’язок охоро-
ни таємниці прийняття судового рішення в нарадчій кімнаті та зо-
середженості судді на прийнятті, оформленні судового рішення. 
Суддя зобов’язаний законом і не має права розголошувати таємни-
цю; розголошення — підстава дисциплінарної відповідальності, за 
винятком, якщо такий інститут дозволено, — це коли така інфор-
мація, висловлена в нарадчій кімнаті, кладеться в основу окремої 
думки судді — автора такої думки чи самого судового рішення 
(проте без вказівки на авторство думки іншим суддею). Порушення 
таємниці нарадчої кімнати — підстава для скасування судового рі-
шення. Порушенням цієї таємниці вважається і розгляд інших су-
дових справ під час перебування в нарадчій кімнаті для ухвалення 
судового рішення у відповідному кримінальному провадженні.  
 

 Текстуалізм — формалістична теорія юридичного тлумачення, 
поширена в судово-прецедентній правовій системі, за якою закон 
тлумачиться за звичайним смислом тексту, не зважаючи на нетекс-
туальні джерела наміри законодавця, мету закону, справедливість, 
правильність закону тощо. Текстуалізм протиставляють контекс-
туалізму; інтенціоналізму (тлумачення згідно з наміром автора ак-
та); пов’язують із судовим оригіналізмом (початковий смисл авто-
ра акта), суворим тлумаченням (strict constructionalism). За Oxford 
English Dictionary термін «текстуалізм» уперше використав Марк 
Паттісонін у 1863 році для критики пуританської теології. У 1952 
році суддя ВС США Роберт Джексон використав слово textualism у 
рішенні ВС США в справі Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer. 
 

 Телефонне право — термін на позначення корупційної практики 
вирішення юридичних питань завдяки зв’язкам. Походить від кана-
лу зв’язку — телефоном — тобто виконання вказівок переданих те-
лефоном (телефонним зв’язком). Проявлялося в судах і прокурор-
ській роботі в СРСР.  
 

 Теоретична розбіжність — характеристика розбіжностей (у пог-
лядах), що передбачає наявність кількох підходів до вирішення те-
оретичного чи практичного питання. Відрізняється від емпіричних 
питань, які зазвичай не є складними для вирішення. Властива «пи-
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танням права» як елементу судових питань. Вихідна основа виро-
блення різних теорій прийняття судових рішень. 
 Судитьсѐ — не богу молитьсѐ: поклоном не відбудеш. 
 

 Тимчасові заходи (ЄСПЛ) — виняткові термінові заходи у формі 
зобов’язання вчинити чи утриматися від певних дій державою-
членом Ради Європи, постановлені Європейським судом з прав лю-
дини відповідно до Правила 39 Регламенту Суду. Не мають визна-
чального чи упередженого значення для вирішення справи по суті.  
 Правило 39 (Тимчасові заходи) 1. Палата або, коли це доцільно, її голова 

може — на проханнѐ сторони чи будь-ѐкої іншої заінтересованої особи 
або з власної ініціативи — вказати сторонам, ѐкий тимчасовий захід, на 
її думку, слід вжити в інтересах сторін або в інтересах належного про-
вадженнѐ у справі. 2. Повідомленнѐ про ці заходи негайно передаютьсѐ до 
Комітету міністрів. 3. Палата може вимагати від сторін наданнѐ інфо-
рмації стосовно будь-ѐкого питаннѐ, пов'ѐзаного із здійсненнѐм будь-
ѐкого тимчасового заходу, визначеного нея. — Регламент ЄСПЛ. 

 Європейський суд з прав лядини не може захищати Ваші інтереси безпо-
середньо перед державним органом, дії ѐкого Ви оскаржуюте. Лише у ви-
клячних випадках Суд може вжити тимчасових заходів. Згідно з устале-
ноя практикоя, Суд вчинѐю так лише у випадках, коли існую серйозна за-
гроза спричиненнѐ шкоди здоров’я заѐвника. — Європейський суд з прав 
лядини. Питаннѐ й відповіді (виданнѐ ЄСПЛ).  

 Правило 39 Регламенту Суду. Відповідно до Правила 39 свого Регламен-
ту, Суд може визначити тимчасові заходи (Mamatkoulov і Askarov проти 
Туреччини *ВП+, §§ 99-129). Якщо органи влади держави Сторони Конвен-
ції не вживатимуть усіх заходів, ѐкі можна вважати розумно необхідни-
ми длѐ виконаннѐ визначеного Судом заходу, це вважатиметьсѐ пору-
шеннѐм статті 34 (Paladi проти Молдови *ВП+, §§ 87-92). — Практичний 
посібник щодо прийнѐтності (виданнѐ ЄСПЛ). 

 

 Товариський суд — недержавний орган, що в квазісудовому по-
рядку здійснює розгляд спорів і справ з-поміж колег (товаришів). В 
СРСР могли діяти на підприємствах і організаціях у колективах, 
чисельністю не менше 50 чоловік (як виняток — менше), з метою 
запобігання правопорушенням, виховання громадян шляхом пере-
конання і громадського впливу, створення обстановки нетерпимос-
ті до порушень трудової дисципліни, до будь-яких антигромадсь-
ких вчинків. Мав широку підсудність, міг розглядати спір між гро-
мадянами на суму до 50 крб. (за згодою сторін); про образу, наклеп, 
побої і легкі тілесні ушкодження, що не спричинили розладу здоро-
в'я, якщо ці діяння вчинені вперше, про лихослів'я. З відновленням 
незалежності України інститут не було заборонено, проте фактично 
він перестав функціонувати. Може мати ознаки самосуду: познача-
тися як «товариський суд», маючи ознаки позасудової розправи. 
 Своюрідноя була дисципліна, введена Наполеоном. Тілесних покарань в 

армії він не допускав. Військовий суд засуджував у разі великих проступків 
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до смертної кари, до каторги, в більш легких випадках — до військової 
в'ѐзниці. Але був один особливо авторитетний інститут — товарись-
кий суд, ніде не позначений в законах, але за мовчазної згоди Наполеона 
введений в великій армії. Ось що з цього приводу кажуть очевидці. Відбу-
ласѐ битва. У роті помітили, що двох солдатів ніхто під час боя не ба-
чив. Вони з'ѐвилисѐ під кінець і поѐснили своя відсутність. Рота, переко-
нана, що винні просто сховалисѐ зі страху, відразу вибираю трьох суддів 
(із солдатів). Вони вислуховуять обвинувачених, засуджуять їх до сме-
ртної кари і тут же, на місці, розстріляять. Начальство все це знаю, 
але не втручаютьсѐ. На тому все й закінчуютьсѐ. Жоден офіцер не пови-
нен був не тільки брати участь у суді, але навіть і знати (офіційно, при-
наймні) про те, що ставсѐ розстріл. — Євген Тарле. «Наполеон».  

 Статтѐ 1. Товариські суди — це виборні громадські органи, ѐкі покликані 
активно сприѐти виховання громадѐн у дусі комуністичного ставленнѐ 
до праці, дбайливого ставленнѐ до соціалістичної власності, додержан-
нѐ правил соціалістичного співжиттѐ, розвитку в них почуттѐ колек-
тивізму і товариської взаюмодопомоги, поважаннѐ гідності і честі ра-
дѐнських лядей. Головне в роботі товариських судів — запобіганнѐ пра-
вопорушеннѐм, вихованнѐ громадѐн шлѐхом переконаннѐ і громадського 
впливу, створеннѐ обстановки нетерпимості до порушень трудової ди-
сципліни, до будь-ѐких антигромадських вчинків. Товариські суди наділені 
довір'ѐм колективу, виражаять його воля і відповідальні перед ним. — 
«Положеннѐ про товариські суди Української РСР», затверджене Указом 
Президії Верховної Ради УРСР (23.03.1977). 

 

 Третейський суд — недержавний незалежний орган, що утворю-
ється за волевиявленням сторін, між якими виник спір (зокрема за 
угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або 
юридичних осіб для вирішення спорів, що виникають із цивільних 
та господарських правовідносин), з метою захисту майнових і не-
майнових прав та охоронюваних законом інтересів. В Україні поря-
док створення третейського суду встановлено Законом України 
«Про третейські суди». Третейські суди не вважаються органами 
правосуддя, їхня юрисдикція не поширюється на всі правовідноси-
ни в державі, проте їхня діяльність та рішення можуть (і, в ідеалі, 
повинні) мати ознаки здійснення такого. Третейський розгляд спо-
ру здійснюється за регламентованими принципами, регламентом 
суду між позивачем і відповідачем третейським суддею — фізич-
ною особою, призначеною чи обраною сторонами у погодженому 
сторонами порядку або відповідно до закону для вирішення спорів 
у третейському суді. В Україні регламентується і постійно діючий 
орган самоврядування третейських суддів — Третейська палата 
України. Завдання третейського суду є захист майнових і немайно-
вих прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридич-
них осіб шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відпові-
дно до закону. В Україні також діє Міжнародний комерційний ар-
бітражний суд — самостійна постійно діюча арбітражна установа. 
Див. також: Арбітр (третейський суддя).  
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 Третейський суд — недержавний незалежний орган, що утворяютьсѐ за 
угодоя або відповідним рішеннѐм заінтересованих фізичних та/або яри-
дичних осіб у порѐдку, встановленому цим Законом [Законом України 
«Про третейські суди»] длѐ вирішеннѐ спорів, що виникаять із цивільних 
та господарських правовідносин. — ЗУ «Про третейські суди» (2004). 

 Разовий третейський суд може бути створений за волевиѐвленнѐм сто-
рін, між ѐкими виник спір. Третейські суди не вважаятьсѐ органами пра-
восуддѐ. їхнѐ ярисдикціѐ не поширяютьсѐ на усі правовідносини у держа-
ві. — Зорислава Ромовська. «Українське цивільне право» (1995). 

 У Радѐнській Україні арбітраж прив’ѐзували не стільки до судової систе-
ми, скільки управлінської. Але в кінці вісімдесѐтих – початку дев’ѐностих 
ХХ ст., — розповідав Дмитро Притика, — ми стали розуміти, що від 
цього він багато в чому програю. Горбачовська перебудова дала сильний 
імпульс розвитку нових відносин в економіці — з’ѐвилисѐ кооперативи, 
малі підприюмства ѐк передвісники приватного сектору в економіці. Тоді 
в нас виникла ідеѐ створити повністя нову систему — систему арбіт-
ражних судів. Суд — це ознака того,що ми ю органом державної влади, а 
арбітражний — що маюмо стосунок до права, до процесуальної діѐльно-
сті. Ми — колектив працівників Держарбітражу — створили проект 
Арбітражного процесуального кодексу, ѐкий прийнѐла Верховна Рада 
України в листопаді 1991 року. Водночас — 4 червнѐ — було прийнѐто За-
кон України «Про арбітражні суди», котрий набрав чинності в день опу-
блікуваннѐ — 3 вереснѐ 1991 року. Це були перші подібні документи в кра-
їнах СНД і одні з перших державних актів незалежної України. — Влади-
мир Чередниченко. «Судебный прецедент» (2006). 

 Державне зовнішньоекономічне підприюмство «Славутич-Сталь» звер-
нулось до КСУ з проханнѐм дати офіційне тлумаченнѐ статті 124 Кон-
ституції України і Закону України від 24 лятого 1994 року «Про міжнаро-
дний комерційний арбітраж», а зокрема, чи не належить розглѐдати ді-
ѐльність Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-
промисловій палаті України, ѐкий дію на підставі зазначеного Закону, ѐк 
делегуваннѐ чи привласненнѐ ним функцій суду…  

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддѐ — це самос-
тійна галузь державної діѐльності, ѐку суди здійсняять шлѐхом розглѐ-
ду і вирішеннѐ в судових засіданнѐх в особливій, встановленій законом 
процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ.  

Між тим, відповідно до ратифікованої Україноя Європейської конвенції 
про зовнішньо-торговельний арбітраж та Закону України «Про міжна-
родний комерційний арбітраж» Міжнародний комерційний арбітражний 
суд при Торгово-промисловій палаті України ю третейським судом, що 
розглѐдаю спори з цивільних правовідносин за умови наѐвності письмової 
арбітражної угоди (домовленості) сторін про передачу йому таких спо-
рів. Сторони такої арбітражної угоди за власним розсудом передбача-
ять передачу спорів на вирішеннѐ постійного арбітражного органу, 
ѐким ю зазначений арбітражний суд, чи арбітражу з конкретної справи; 
можуть призначати арбітрів та визначати норми права, ѐкі будуть за-
стосовуватись арбітрами під час розглѐду спору по суті. Тому Міжнаро-
дний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті 
України ѐк недержавний орган не здійсняю, функції правосуддѐ в кон-
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тексті статті 124 Конституції України. — Ухвала КСУ про відмову у від-
критті конституційного провадженнѐ у справі за конституційним звер-
неннѐм (1997). 

 Суд третейський — суд братерський. — Українська народна мудрість. 
 

 Трудова юстиція (трудове судочинство) — сфера судочинства, що 
спеціалізується на судовому розгляді та вирішенні трудових спорів. За 
судоустроєм може передбачати як спеціалізацію суддів, так і спеціалі-
зовані суди на чолі з судом касаційної інстанції (ФРН). За режимом 
здійснення судової влади трудова юстиція може здійснюватися як 
державними судами, адміністративними чи недержавними органами, 
так і змішано. Наприклад, на початку ХХ ст. із приходом радянської 
влади планувалося (зокрема й в Україні) запровадження інституту 
примирювальної камери — арбітражного суду для вирішення трудо-
вих спорів, в СРСР частину дрібних трудових правопорушень переда-
вали на розгляд товариського суду, в ФРН діють спеціалізовані тру-
дові суди на чолі з Федеральним трудовим судом (Bunde-
?arbeitsgericht). Це касаційна інстанція для перегляду рішень спеціалі-
зованих судів (земельних трудових судів — Landesarbeitsgerichte та 
трудових судів першої інстанції Arbeitsgerichte, яких більше 90 в краї-
ні), як щодо індивідуальних (як правило, за трудовими договорами), 
так і колективних трудових спорів (як-от випадки страйку, колектив-
них переговорів). В цьому суді здійснюються два види проваджень: 
перше за процедурою, що завершається судовим рішенням Urteil, в 
якій сторони зобов'язані надавати суду необхідну інформацію та дока-
зи, необхідні для ухвалення рішення; друга, що завершається судовим 
рішенням Beschluss, в якій встановлення фактів справи — це значною 
мірою відповідальність суду. В усіх трудових судах ФРН справи розг-
лядають колегіально: спільно за участі професійного судді та так зва-
ного почесного судді (ehrenamtlichen Richter). Якщо в суді першої та 
апеляційної інстанцій колегія складається з одного професійного та 
двох почесних суддів, то в Федеральному трудовому суді — з двох 
почесних і трьох професійних суддів. Всі судді призначаються компе-
тентним міністерством. Всі судді повинні бути віком не менше 35 ро-
ків. Професійні судді призначаються довічно, тоді як почесні судді — 
на 5 років і можуть бути перепризначені. Почесні судді, які не повинні 
мати юридичної освіти, проте добре володіти знаннями в сфері трудо-
вого права, рекомендуються для призначення профспілками і асоціа-
ціями працедавців. Завдання трудової юстиції — здійснення правосу-
ддя у трудових спорах.  
 

 Тягар доведення (доказування) — правило, за яким між сторонами 
судового процесу розподіляється обов’язок доводити (доказувати) 
обставини справи. Обов’язок розподіляється залежно від виду та осо-
бливостей процесу. Так, у цивільному процесі кожна сторона зо-
бов’язана доводити ті обставини, на які вона посилається на обґрун-
тування своїх вимог (заперечень). У кримінальному процесі, де діє 
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презумпція невинуватості, обвинувачення зобов’язане довести вину 
обвинуваченого (підсудного). Різновиди тягарів різняться і залежно 
від правових систем, де їх вироблено практикою. Так, у США, як 
правило, в кримінальному процесі діє тягар доведення «поза розум-
ним сумнівом», у цивільному — «перевага доказів», у окремих кате-
горіях судового розгляду справ — «чіткі та переконливі докази». Та-
кож у системі загального права розрізняють «тягар доказування» та 
«тягар доведення» (переконання), під першим розуміючи обов’язок 
представити необхідні докази, під другим — доводити, обґрунтову-
вати, і якщо перший обов’язок може переходити (навіть у криміналь-
ному процесі) від сторони до сторони залежно від обставин, які дока-
зуються, то другий — незмінно залишається на відповідній стороні.  
 Я, звичайно, поважая обґрунтовану зацікавленість національних судів у 

захисті інтересів потерпілих осіб (ѐкі, за визначеннѐм, невинуваті) та 
осіб, зацікавлених у відшкодуванні цим потерпілим. Ось чому, застосо-
вуячи критерії доведеності, ѐкі в принципі у кримінальних справах жорс-
ткіші (саме з оглѐду на дія презумпції невинуватості), ніж у цивільних 
справах, ці суди можуть домагатисѐ встановленнѐ цивільної відповіда-
льності особи, ѐку вже було виправдано в кримінальному провадженні, — 
адже при цьому вважаютьсѐ, що, незважаячи на відсутність вини такої 
особи, вона, по суті, може нести таку відповідальність. Проте важко 
стверджувати спочатку одне, а потім протилежне: не можна одночас-
но стверджувати, що лядину за законом було оголошено не винуватоя 
у правопорушенні (у цій справі — у вчиненні сексуального домаганнѐ сто-
совно неповнолітньої особи) і що, незважаячи на це, вона, можливо, вчи-
нила це правопорушеннѐ (навіть ѐкщо така ймовірність становить ли-
ше 51%!) і повинна заплатити за це. Тим паче не можна стверджувати, 
ѐк це маю місце в даній справі, що невинувата особа ѐвно ю злочинцем. На 
моя думку, кращим засобом досѐгненнѐ справедливості в таких ситуа-
ціѐх могло б бути створеннѐ компенсаційного фонду длѐ потерпілих від 
злочинів, виконавці ѐких залишаятьсѐ непокараними або особи цих вико-
навців не встановлено. Як помста не ю правосуддѐм, так і співчуттѐ не ю 
підставоя длѐ уникненнѐ правосуддѐ. — Окрема думка судді ЄСПЛ Ж.-П. 
Кости, що не збігаютьсѐ з позиціюя більшості у справі «Рінґвольд проти 
Норвегії» (Заѐва N 34964/97, 11.02.2003). 

 [Притча «Соломонів суд»+ 1 Соломон посвоѐчивсѐ з фараоном, югипетсь-
ким царем… 5 У Гівеоні з'ѐвивсѐ Господь Соломонові вночі у сні. Бог сказав 
йому: «Проси, що мая тобі дати!» 6 Соломон відповів: … Тож дай рабові 
твоюму розумне серце, щоб він судив твій народ та розбирав між доб-
рим та лихим, бо інакше хто зможе правити тим великим народом.» 10 
Вподобав Господь, що Соломон просив цього. 11 І сказав йому Бог: «За те, 
що ти просиш цього, що не просив длѐ себе ні довгого віку, ні багатства, 
ні смерти твоїх ворогів, а просив розуму длѐ себе, щоб уміти судити, 12 
то ѐ вволя твоя воля: дам тобі мудре і розумне серце, що нікого, ѐк ти, 
не було перше тебе, ані післѐ тебе не з'ѐвитьсѐ. … 15 Прокинувсѐ Соло-
мон, аж то — сон. Повернувшись у Єрусалим, став перед ковчегом завіту 
Господнього і приніс усепаленнѐ й мирні жертви, і справив бенкет длѐ 
всіх слуг своїх. 16 Тоді прийшли дві жінки блудниці до царѐ й стали перед 
ним. 17 Одна з них каже: «Прошу тебе, мій пане! Я й оцѐ жінка живемо в 
одній хаті, і ѐ породила при ній у тій хаті. 18 На третій же день, ѐк ѐ по-



— Бігун В. С. Основи правосуддя (Термінологія. Філософія. Практика) — 

 

— 170 — 
 

родила, злѐгла й цѐ жінка. Були ж ми удвох, нікого чужого з нами в хаті 
не було, лише нас двою було в хаті. 19 І вмер синок ціюї жінки вночі, бо во-
на його приспала. 20 Встала вона посеред ночі, взѐла моя дитину з-під 
мого боку, ѐк слугинѐ твоѐ спала, та й поклала його до свого лона, своя 
ж мертву дитину поклала до мого лона. 21 Встала ѐ вранці годувати 
моя дитину, — аж воно мертве. Та ѐк придивилась до нього вранці пиль-
но, бачу, що це не моѐ дитина, ѐку ѐ породила.» 22 А друга жінка каже: 
«Ні, моѐ дитина жива, а твоѐ дитина мертва.» А та: «Ні, твоѐ дитина 
мертва, а моѐ жива.» І змагались отак перед царем. 23 І сказав цар: «Цѐ 
каже: оце моѐ дитина, та, що жива, а твоѐ дитина мертва. А та каже: 
ні, твоѐ дитина мертва, а моѐ жива.» 24 І повелів цар: «Подайте мені 
меча!» І принесли меча перед царѐ. 25 Тоді цар наказав: «Розітніть живе 
дитѐтко на двою та дайте цій половину й тій половину.» 26 Каже тоді 
цареві жінка, дитина ѐкої була жива, — бо серце її зворушилось із жаля 
за своїм сином: «Прошу тебе, мій пане! Нехай дадуть їй дитинку, нехай 
не вбиваять!» А друга каже: «Нехай не буде ні мені, ні тобі! Розтинай-
те!» 27 І розсудив цар: «Дайте тій першій живу дитину, не вбивайте. Та 
її мати!» 28 Як же почув увесь Ізраїль про царський присуд, то всі сповни-
лись пошаноя до царѐ, бо зрозуміли, що в ньому була мудрість Божа, 
щоб судити. — Цит.: «Свѐте Письмо» (Переклад о. Івана Хоменка) (1957). 

 

— У — 

 Угода про визнання вини — у кримінальному судочинстві санкціо-
нована законом письмова угода обвинувачуваного з обвинувачем, за 
якою обвинуваченому пропонується визнання вини зазвичай у мен-
шому судовому звинуваченні чи в початковому звинуваченні з мірку-
ваннями (рекомендацією) щодо менш суворої міри покарання. Обґру-
нтовується з позицій ефективності (в кількісних категоріях) функціо-
нування системи судочинства, міркувань економії на її утримання (на-
приклад, зменшення витрат на кримінальне переслідування). Пробле-
матика виникає в зв’язку з аналізом мети кримінального судочинства; 
применшенням передумови зосередженості на всебічному досліджен-
ні всіх обставин справи: тобто, може не мати місця встановлення істи-
ни, а відтак неможливо встановити винуватість чи невинуватості осо-
би (звідси й критика угоди як «презумпції вини»); відсутністю адеква-
тного покарання за вчинене, не визнане злочином, але таке, що заподі-
яло шкоду. Критично визначається як «угода з правосуддям». Визна-
ється у таких державах, з-поміж інших, як Англія, Естонія, Ізраїль, Ін-
дія, Італія, США (англ. plea bargain), Франція; у РФ з 2009 року перед-
бачається інститут «досудової угоди про співпрацю». В системі кри-
мінального судочинства України до прийняття нового КПК офіційно 
не санкціонувалася, фактично застосовувалася (без формального офо-
рмлення), наявні прояви (закриття кримінальної справи у зв'язку з ді-
йовим каяттям, з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпі-
лим). Прийняттям нового КПК санкціонувало укладання угод в кримі-
нальному провадженні, зокрема угод про примирення між потерпілим 
та підозрюваним (обвинуваченим) та угод між прокурором та підоз-
рюваним (обвинуваченим) про визнання винуватості. 
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 Із суду, що з ставка, сухий не вийдеш? 

 Правда твоѐ, мужичок, але полізай у мішок? 

 Знайди винного, а не крайнього. 

 Не спіши карать, спіши вислухать. 

 Тут помилок не буваю. Наше відомство — наскільки воно мені знайоме, 
хоча мені там знайомі тільки нижчі чини, — ніколи, за моїми відомостѐ-
ми, саме серед населеннѐ винних не шукаю: вина, ѐк сказано в законі, сама 
притѐгую до себе правосуддѐ, і тоді владі доводитьсѐ посилати нас, 
тобто варту. Такий закон. Де ж тут можуть бути помилки? — Франц 
Кафка. «Процес» (цитовано за російськомовним виданнѐм). 

 

— Ф — 

 Факт (факти) (від лат. factum — зроблене, дія, подія, вчинок) — те, 
що відповідає об’єктивній дійсності. В судовій діяльності факт — 
це категорія істинності (факт як істина, встановлення обставин як 
спосіб встановлення істини в справі). Вирізняють поняття «юри-
дичний факт» — у вузькому розумінні це передбачена гіпотезою 
правової норми конкретна обставина, з настанням якої виникають, 
змінюються або припиняються правові відносини; необхідна умова 
застосування диспозиції чи санкції правової норми. Юридичні фак-
ти, які є діями, залежно від їх відповідності приписам правових 
норм, можуть бути правомірні та неправомірні (правопорушення). 
 Притча «Хто винен?» Одного разу правитель Чи поїхав у супроводі прид-

ворних на поляваннѐ. Щойно він під'їхав до озера, ѐк побачив лебедѐ. Чи 
вистрілив, але промахнувсѐ. Не встиг перелѐканий лебідь сховатисѐ в 
заростѐх очерету, ѐк придворні почали голосно і дружно вигукувати: — 
Який вдалий постріл! — Наш король — кращий стрілок Китая! — Стріли 
нашого повелителѐ не знаять промаху! Але правитель бачив, що стріла 
його навіть не зачепила лебедѐ, і, повернувшись з поляваннѐ, він запи-
тав вченого старцѐ Сяен Чжана: — Скажи, чи з'ѐвлѐтьсѐ коли-небудь 
серед моїх придворних правдиві ляди? Коли нарешті мої міністри перес-
тануть мені лестити і почнуть говорити правду? Мудрий Сяен Чжан 
відповів: — Якщо правитель лябить поезія — придворні читаять йому 
вірші. Якщо він захопляютьсѐ музикоя — міністри його не розлучаятьсѐ 
з флейтами. Якщо правитель лябить слухати про себе правду — прид-
ворні кажуть йому правду. А ѐкщо міністри лестѐть і брешуть — зна-
чить, їх правитель лябить лестощі і брехня. Тому що придворні роб-
лѐть тільки те, що приюмно їх повелителя. Ось і подумайте, мій пане, 
хто винен в тому, що ваші придворні не говорѐть вам правди. — «Прит-
чи. Даосские, китайские, дзэнские» (2010). 

 
 Феміда (Теміда, Теміс) — богиня правосуддя в давньогрецькій мі-

фології, аналог богині Юстиції в римській міфології. У міфології 
донька Урана й Геї, друга дружина Зевса. Доньками від Зевса і пос-
тійними супутницями Феміди є три Ори: Евномія («благозаконня»), 
Діке («справедливість») і Ейрена («мир»). Зображується з відкри-
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тим чи прикритим обличчям (інколи — з пов’язкою на очах), що 
символізує безсторонність, з терезами в одній руці та з мечем або 
рогом достатку у другій. Терези — символ зваженості рішень, меч 
— покарання, ріг — винагорода, які несуть правосуддя. Символі-
зує, персоніфікує правосуддя. У переносному значенні Феміда — 
це закон, правосуддя. Жерці Феміди — слуги закону, судді, юристи.  
Див. також: Пров. 
 2. Нагрудний знак Судді маю форму круга діаметром 70 мм, у центрі ѐко-

го зображено давньогрецьку богиня справедливості і правосуддѐ Феміду 
із зав'ѐзаними стрічкоя очима ѐк символ безсторонності Суду з тереза-
ми в руках. — Постанова КСУ про Регламент КСУ (22.02.2018, витѐг) 

 
 Фіксування судового процесу. Комплекс з фіксування судового 

процесу (далі — комплекс звукозапису) — сукупність апаратно-
програмних засобів, приладів і відповідних інструкцій, що забезпе-
чують належне фіксування, зберігання, копіювання (дублювання) 
та використання інформації, яка відображає хід судового засідання 
(судового процесу). — «Інструкція про порядок фіксування судово-
го процесу технічними засобами ДСА» (2005). 
 

 Філософія права — «наука про найбільш загальні теоретико-
світоглядні проблеми праводержавознавства; «галузь юридичних 
наук, яка досліджує різноманіття філософських інтерпретацій сми-
слу, призначення та логіки права, розкриває фундаментальні осно-
ви його обґрунтування, що знаходять вияв в онтологічній, епісте-
мологічній, аксіологічній, антропологічній, праксеологічній про-
блематиці, розглядає світоглядні аспекти взаємозв'язку права та 
держави, виявляє філософські засади міжнародного права та галу-
зевих юридичних дисциплін, визначає соціокультурні тенденції ро-
звитку права». З-поміж напрямків досліджень філософії права — 
філософія правосуддя (витяг: «Паспорт спеціальності 12.00.12 — 
філософія права», затверджений постановою президії ВАК України 
від 21.05.2008 № 38-06/6.) «Система знань про найзагальніші (гра-
нично загальні) об'єктивні закономірності виникнення, структури, 
функціонування й розвитку того явища, яке відображається термі-
но-поняттям «право» (П. М. Рабінович). У межах філософії права 
формуються дослідницькі підходи до розуміння та вивчення права. 
Триває спір про об’єкт і предмет філософії права. Так, об’єктом фі-
лософії права (відповідає на питання: про філософію якого права 
йдеться?) з позицій «класичної філософії права», як «аксіології пра-
ва», вважають, умовно, природне право, таким чином розмежовую-
чи поняття «філософія права» та «філософія позитивного права». 
Така позиція домінує, наприклад, у німецькій традиції філософії 
права (Philosophie des Rechts), перейнята свого часу й радянською 
юридичною наукою: в межах загальної теорії держави і права виок-
ремлювали філософію права як методологічну дисципліну та, пев-
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ною мірою, вчення про ідеальне (належне) право — аксіологію 
права. Між тим теорія права розглядалася як теорія саме позитив-
ного права. Вважається, що термін «теорія права» й було запрова-
джено в західній юридичній науці А. Меркелем у 1870-х роках на 
противагу терміну «філософія права». Водночас із некритичних по-
зицій, об’єктом філософії права є будь-яке право — «позитивне» чи 
«природне», при цьому акцентується на відповідних філософських 
засадах права загалом чи то окремих його вимірах, питаннях. Така 
позиція домінує в англосаксонській юридичній науці, де більш по-
ширеним є термін legal philosophy (буквально: правова (юридична) 
філософія чи jurisprudence). 
 Філософіѐ права, ѐк загальнометодологічна галузь знаннѐ, покликана 

дати світоглѐдне розуміннѐ права, його сенсу та призначеннѐ длѐ лядей, 
кожної особи, обґрунтувати глибинні соціальні, духовні, етичні переду-
мови права під кутом зору лядського буттѐ. Це вченнѐ про граничні за-
сади права ѐк одного і з способів лядського буттѐ. Філософсько-правовий 
підхід характеризуютьсѐ рефлективністя думки, тоді ѐк загальна тео-
ріѐ права відрізнѐютьсѐ теоретизуячоя правосвідомістя, пошуком і об-
ґрунтуваннѐм закономірностей розвитку та функціонуваннѐ державно-
правових феноменів. Філософіѐ права осмисляю право ѐк неспецифічний 
предмет, тоді ѐк длѐ теорії права — це всеохопляячий предмет, процес 
пізнаннѐ правової дійсності. — Володимир Бабкін. «Взаюмозв’ѐзки філо-
софії права та загальної теорії держави і права» (2003). 

 Філософіѐ без права мертва, а право без філософії порожню. — Антон Ко-
зловський. «Право ѐк пізнаннѐ: Вступ до гносеології права» (1999). 

 

 Філософія правосуддя — прикладний напрямок філософії права, 
об’єктом осмислення якого є явище правосуддя, предметом — ідея 
правосуддя, поняття правосуддя та його здійснення; філософсько-
правове осмислення судового здійснення ідеї права. Категорійно-
понятійний апарат філософії правосуддя, що формується, охоплює та-
кі категорії та поняття, як ідея правосуддя, судове праворозуміння, су-
дова філософії, суддівська філософія, принципи правосуддя, смисли 
правосуддя, судове тлумачення, доброчесність та ін. Змістовно фор-
мується з різних елементів, залежно від критеріїв, за напрямками філо-
софсько-правової думки: онтологічна, антропологічна, аксіологічна, 
феноменологічна філософія правосуддя тощо. Структурно вирізняєть-
ся за сферами діяльності: філософсько-теоретична — судова філосо-
фія і практична (прикладна) — судова політика.  
Смисл правосуддя ― це особливий зміст, який відображає сутність 
явища дійсності, позначуваного терміном «правосуддя», та конкрети-
зує ідею правосуддя. Вирізняють такі його смисли, як, наприклад, вла-
дний смисл (правосуддя як форма здійснення судової влади); праворе-
алізаційний смисл (правосуддя як судове правозастосування); право-
захисний смисл (правосуддя як судовий захист); резолютивний смисл 
(правосуддя як суд. вирішення конфлікту); балансуючий смисл (пра-
восуддя як судове балансування) та інші (наприклад, ідеологічний, те-
леологічний, виховний) смисли.  
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Правосуддя ― феномен права в його розвитку, категорія, що зазвичай 
відображає судове здійснення ідеї права. Тому зміст праворозуміння 
зумовлює і зміст ідеї правосуддя. Вирізняють формальні та змістовно-
сутнісні ознаки правосуддя. Формальною ознакою правосуддя є його 
здійснення в формі судочинства судами як державними органами, а 
змістовною ― відповідність вимогам справедливості та забезпечення 
ефективного поновлення в правах. Формальна ознака правосуддя кон-
кретизується у функціональному розумінні правосуддя, яке ототож-
нює його із судочинством, судовим розглядом справ, тоді як змістовне 
розуміння акцентує на внутрішніх характеристиках судової діяльності, 
наприклад, справедливості як меті правосуддя (телеологічне розумін-
ня правосуддя). Отож, правосуддя в контексті філософії правосуддя ― 
це дещо більше, аніж «правозастосувальна діяльність суду з розгляду і 
вирішення справ у встановленому законом процесуальному порядку». 
Тому поняття правосуддя та судочинство (форма здійснення правосу-
ддя) не є тотожними. 
Суд ― це зазвичай орган держави, покликаний здійснювати правосуд-
дя. Суд інколи ототожнюють із процесом судочинства («суд над…», 
«чинити суд»), тому з позицій філософії права лише за умови здійс-
нення правосуддя державний орган вважатиметься судом. Вважається, 
що суд з’явився одночасно із виникненням держави, є її неодмінним 
атрибутом, здійснює свої функції від імені держави, постаючи, як пра-
вило, як цивілізована «регулююча форма конфлікту» (П. Рікер). Вод-
ночас термін «суд» вживається й для позначення недержавних явищ, 
що мають ознаки суду (як-от: церковний суд, товариський суд). Суд 
як державне явище протиставляється самосуду, як позасудової розпра-
ви, що, як правило, здійснюється приватними особами. 
Правосуддя як об’єкт дослідження можна визначати за допомогою де-
скриптивного, атрибутивного та сутнісного загальнонаукових підхо-
дів. Дескриптивний (описовий) підхід виокремлює для визначення й 
опису риси, що вирізняють правосуддя як явище з-поміж ін., як сумі-
жних (як-от, суд, судочинство, самосуд, квазісуд тощо), так і несуміж-
них. Як наслідок ― описове визначення правосуддя, виявлення рис 
цього явища. Наприклад, правосуддя визначається як судова діяль-
ність, суд ― орган здійснення судової влади, суддя ― особа, уповно-
важена здійснювати судочинство. Оскільки правосуддя як явище може 
мати різні вияви, виникає потенціал плюралізму описових рис право-
суддя. А оскільки одні й ті ж ознаки можуть бути притаманні різним 
явищам, то виникає потреба визначення тих із них, які є істотними, ви-
значальними. Атрибутивний підхід акцентує увагу на виокремленні 
визначальної риси правосуддя (певного атрибуту, як наприклад, судо-
вої діяльності, судового здійснення ідеї права), що, звичайно, характе-
ризує й решту ознак явища. За цим підходом правосуддя, наприклад, 
може розглядатися як «суд за правом», що вказує на такі атрибути 
явища правосуддя, як «суд» і «право», «правосудність», які познача-
ються як ключові. Цінність цього підходу дедуктивно значуща, але ін-
дуктивно відносна. Сутнісний, або ессенціальний, підхід полягає у 
спробі сформулювати таке визначення правосуддя, яке відповідатиме 



— Бігун В. С. Основи правосуддя (Термінологія. Філософія. Практика) — 

 

— 175 — 
 

уявленню про певну сутність правосуддя як явища, отже, закладаючи 
основи того, що може претендувати на концепцію правосуддя. 
Поняття правосуддя та судової влади розрізняють. Судова влада ― це 
одна з гілок державної влади, для якої здійснення правосуддя є основ-
ним завданням. При цьому судова влада ― необхідна умова реалізації 
принципу поділу влади, покликаного запобігати можливості її узурпа-
ції, змови чи протистояння двох інших гілок влади. Судова влада як 
самостійна державна влада за режимом (способом організації та здійс-
нення влади певними методами) може поставати, з-поміж інших, як 
судова демократія, судова аристократія чи судова олігархія. Судова 
демократія ― режим здійснення судової влади, за якого народ бере 
участь у ньому безпосередньо або опосередковано (як, наприклад, ви-
бори суддів, «народний контроль» над судами, анулювання присяж-
ними закону). Може виникати напруження між різними «гілками вла-
ди» не лише щодо того, хто є джерелом влади ― народ чи судді, але й 
щодо того, чиї інтереси представляють і повинні представляти судді. 
Оскільки судді непідзвітні нікому та підкоряються лише закону, то 
виникає питання про те, чи можуть вони вважатися повноцінними 
безпосередніми представниками народу.  
Судова політика ― прикладна філософія правосуддя, спрямована на 
забезпечення здійснення правосуддя на практиці. В широкому розу-
мінні ― це політика, пов’язана із судовою діяльністю; у вузькому ― 
це зазвичай державна політика, складова частина правової політики в 
судовій сфері, спрямована на досягнення встановленої мети та відпо-
відних завдань. Метою державної судової політики може визначатися 
забезпечення такого режиму здійснення судової влади, за якого здійс-
нюється правосуддя. Судова політика, яка яскраво виявляється, напр., 
при проведенні судової реформи, здійснюється вповноваженими дер-
жавними органами, а основою її теоретичних засад може стати доро-
бок філософії та теорії правосуддя. Ефективність судової політики за-
безпечується втіленням відповідних принципів, системною діяльніс-
тю. Історично термін використовувався в назвах державних установ 
(наприклад, у 1935–37 діяв Український інститут судової політики). 
Справедливість ― це практична, зокрема філософська, соціально-
етична та морально-правова, категорія здійснення правосуддя, один із 
основних принципів права. Справедливість ― один із найважливіших 
принципів у правозастосувальній, зокрема судовій, діяльності. Залеж-
но від різновиду, справедливість забезпечує досягнення максимальної 
рівності прав і можливостей; сприяє подоланню диспропорцій у роз-
поділі матеріальних і духовних благ; поширюється на сферу покарань 
за правопорушення. Лат. мовою справедливість позначається термі-
ном justitia (юстиція). У кримінальному процесі означає обов’язок ві-
дповідних органів встановити об’єктивну істину у справі, забезпечити 
законні права та інтереси учасників кримінального процесу. В право-
судді справедливість постає як смисл, мета (добитися справедливості 
― означає здійснити правосуддя) і критерій змісту судочинства як фо-
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рми здійснення правосуддя (звідси право на справедливий судовий ро-
згляд або процес), правосуддя як справедливе судочинство. 
Принцип правосуддя ― основна засада, вихідна ідея, що характеризу-
ється універсальністю, імперативністю, відображає істотні положення 
філософії чи теорії правосуддя. Принципи зазвичай визначаються в 
конституції чи конституційних законах. Зазвичай під принципами 
правосуддя розуміють принципи судочинства, вони ототожнюються.  
Істотною є практична значимість філософії правосуддя. Зокрема, вона 
може полягати в можливості передбачити те, як суддя вирішуватиме 
справи. Це стає можливим на основі суддівської філософії (у вузькому 
розумінні) як сукупності ідей та переконань, які передбачають, як суд-
дя це робитиме. Філософія правосуддя може мати значення, напри-
клад, у дискусіях про призначення та вибори суддів чи то ухвалення 
рішень у судовій діяльності. Водночас структурно судова філософія 
може охоплювати й філософію судді (особистісний світогляд, части-
ною якого є світогляд професійний) та суддівську філософію (саме 
професійний світогляд, підходи тощо), філософію інших учасників, 
задіяних у здійсненні правосуддя. Приклад судового здійснення ідеї 
права ― скасування неправового законодавства чи судове анулювання 
закону. Практиці, зокрема в правозастосуванні судами, відоме таке за-
стосування на основі «формули Радбруха», що є теоретичним припи-
сом завершеного логічного судження.  
Ключовими для прийняття судового рішення є судові питання та ме-
тодологія їх вирішення (наприклад, питання права, факту, політичної 
моральності тощо), а також межі свободи судді (суддівський розсуд). 
Істотними у процесі прийняття судового рішення також можуть бути 
певні чинники. Наприклад, Ерліх вирізняв три істотні чинники впливу 
на прийняття судових рішень. Перший ― ціннісні судження у судовій 
інтерпретації (наявність нормативного припущення про необхідність 
«правильного» рішення); другий ― соціально-історичний контекст 
справи (кожна справа розглядається з огляду на її історично-
соціальний контекст); третій ― «особистість судді» (істотний чинник 
реалізації волі судді). При цьому воля, свобода судді, за Ерліхом, не є 
суб’єктивним інтуїтивізмом, а є «консервативною свободою відпові-
дального ставлення до правового розвитку», турботою судді про на-
лежність своєї особистості. 
Суддівський розсуд ― це межі свободи судді в процесі прийняття су-
дового рішення; спосіб реалізації суддею судової влади; принципове 
положення в здійсненні правосуддя, що визначає межі повноважень 
судді у вирішенні питань і справ у судочинстві. Межі суддівського ро-
зсуду визначаються як внутрішні (погляди, переконання тощо) та/чи 
зовнішні (наприклад, передбачені нормативно-правовими актами) об-
меження свободи судді в прийнятті судових рішень. Як тотожні вжи-
ваються поняття «суддівська дискреція»; «судовий розсуд» (суб’єктом 
розсуду є суддя, тому коректнішим є термін «суддівський розсуд»). 
У західній філософії права використовують поняття принципів, норм і 
положень, які є визначальними для розуміння механізму та підстав 
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прийняття судового рішення. Так, Дворкін, як основу критики юриди-
чного позитивізму Харта, використовує «термін «принцип» у загаль-
ному сенсі, для позначення цілого набору норм, що не є правилами». 
Розрізняючи «принципи» і «положення» (policy), останніми він нази-
вав «норму, яка визначає мету, якої треба досягти; зазвичай це покра-
щення в певній економічній, політичній або соціальній характеристиці 
суспільства (або захистити їх від несприятливих змін)». «Принцип» 
визначався як «норма, якої слід додержуватися не тому, що вона на-
близить або гарантуватиме виникнення бажаної економічної, політич-
ної чи соціальної ситуації, а тому, що вона є вимогою справедливості, 
чесності чи якогось іншого морального виміру». Саме принцип (а не 
норма) визначається як пріоритетний критерій прийняття «правильно-
го рішення» в «складних справах», зокрема у випадках відсутності 
прецеденту, колізії норми права. 
Суддівська філософія може розрізнятися за ідеологією у зв’язку зі 
способами судового тлумачення. Зокрема, в західній літературі розрі-
зняють три види усталеної суддівської філософії за ідеологією: консе-
рвативну (схильність до судового текстуалізму), ліберальну (до мо-
дернізації правових норм, судової правотворчості) та помірковану 
(анг. judicial moderate) ― посередня позиція між суддею-
консерватором та суддею-лібералом. 
Філософія правосуддя може конкретизуватися та науково-практично 
структуруватися за критеріями. Наприклад, за напрямками філософсь-
ко-правової думки, як-от: онтологічна; антропологічна; аксіологічна; 
за сферами діяльності: філософсько-теоретична діяльність ― судова 
філософія і практика (прикладна) ― судова політика; видами судової 
діяльності: суддівська філософія, адвокатська філософія тощо. 
Філософія правосуддя в Україні ― новий напрям досліджень філосо-
фії права, відображений і в науковій номенклатурі. Його актуалізація 
пов’язана зі зростанням соціальної значущості судової влади та право-
суддя в Україні, що трансформується. Такі принципи, як верховенство 
права, справедливість конкретизуються в судовому здійсненні права, а 
людина відчуває на собі їхнє практичне значення. 
Невдоволення та недовіра до судової влади в сучасній Україні зумов-
лює необхідність її вдосконалення, що може стати практичною сфе-
рою для апробації результатів досліджень філософії правосуддя. Доці-
льно акцентувати на істотній ролі особистості судді та суду ― їхній 
доброчесності, як «обличчі» правової системи, суспільства та держави.  
 Правосуддѐ — душа законів. — Цицерон. 

 Від правосуддѐ залежить громадський порѐдок. — Буаст. 

 Правосуддѐ — це незмінна і постійна волѐ надавати кожному його право. 
— Юстиніан. 

 Правосуддѐ — основа усіх суспільних чеснот. — Поль Анрі Гольбах. 
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 Філософський квадрат, філософсько-правовий квадрат — термін, 
що пояснює єдність онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і ло-
гічних засад у визначенні сутності права. Звідси і роль онтології, гно-
сеології, аксіології та логіки права як складових філософії права.  
 Філософія права можна визначити ѐк науку про закономірності вивченнѐ 

сутнісної природи права ѐк динамічної юдності його онтологічних, гносе-
ологічних, аксіологічних і логічних засад. — Антон Козловський. 

 

 Формула Радбруха — теоретичний припис завершеного логічного 
судження, розроблений німецьким правознавцем Густавом Радбрухом 
унаслідок філософсько-правової рефлексії на ідеологію і практику со-
ціал-націоналізму, для вирішення практичних правових проблем судо-
вого визнання закону чи законодавства «несправедливим правом». 
Зумовлений антиномією правових цінностей ідеї права — справедли-
вість, доцільність і правопевність — за якою те, що за формальними 
ознаками видається законом, вважається «несправедливим законом», а 
тому повинно поступитися справедливості (перша формула), як і те, 
що є не лише «несправедливим правом», а й «неправовим за своєю 
природою» (друга формула). Формула початково викладена в праці 
«Філософія права» (1932), де право визначене як «те, що відповідно до 
свого смислу покликане служити ідеї права», статтях «П’ять хвилин 
філософії права» (1945) та, особливо, «Законне неправо та надзаконне 
право» (1946). Ідея права, яка ототожнюється з ідеєю справедливості в 
широкому розумінні, засновується на трьох правових цінностях, які її 
реалізовують, є взаємопов’язані, але водночас можуть перебувати в 
суперечливому співвідношенні, антиномії: справедливість (у вузькому 
розумінні), доцільність і правопевність (Rechtssicherheit; інші перекла-
ди останнього: правова стабільність чи правова визначеність). Подо-
ланню антиномії ідеї права присвячені центральні положення вчення 
Радбруха, зокрема більш ранні (до 1932 року) та більш пізні погляди, 
формалізовані в так званій «формулі Радбруха» — результаті видозмін 
його поглядів унаслідок філософсько-правової рефлексії на ідеологію і 
практику соціал-націоналізму. Пом’якшивши свої релятивістські по-
зиції під впливом злочинів режиму націонал-соціалізму, Радбрух на-
дав більшого значення справедливості як елементу ідеї права, відтак 
конкретизував і підхід до вирішення антиномії ідеї права — на ко-
ристь пріоритетності справедливості над правопевністю і доцільністю. 
У повоєнних статтях вчений пише, що «…позитивне і гарантоване 
приписами та силою право має пріоритет навіть тоді, коли воно за змі-
стом несправедливе і недоцільне. Винятки становлять лише випадки, 
коли суперечність діючого закону та справедливості сягає настільки 
нестерпного масштабу, що закон як «несправедливе право» поступа-
ється справедливості…». Хоча «ідея права» та ідея «надзаконного 
права» у повоєнний період були спрямовані на критику юридичного 
позитивізму, сприяли зростанню теоретичного та практичного інте-
ресу до ідей природного права, його повоєнному «відродженню», Рад-
брух не вважав себе прихильником правового позитивізму чи (теорії) 
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природного права. Американський правознавець С. Полсон реконст-
руює положення Радбруха в дві «формули» про статус несправедли-
вих законів, що частково збігаються: перша щодо «нестерпного» від-
ходу від справедливості, друга щодо відсутності «навіть прагнення» 
до встановлення справедливості. За першою формулою те, що за фор-
мальними ознаками видається законом, вважається «несправедливим 
законом» і відтак повинно поступитися справедливості (перша форму-
ла), або ж є «не лише «несправедливим правом», а більше того — «не-
правовим за своєю природою» (друга формула). «Формула Радбруха» 
має практико-правове значення. Суди використовували ідеї, вислов-
лювані Радбрухом про статус «несправедливих» нацистських законів 
(і не лише). Актуальними та принадними стали ідеї Радбруха у справі 
Федерального конституційного суду 1968 р., рішенням якого було ви-
знано недійсним Закон «Про громадянство» (1941), оскільки він супе-
речив фундаментальним принципам справедливості. Набули нової ак-
туальності ідеї Радбруха в зв’язку з судовими процесами 1989-1999 
рр., пов’язаними з охороною Берлінської стіни за фактами, які мали 
місце до возз’єднання Німеччини. 
 

— Ш — 

 Шикана (з фр. chicaner — чіплятися) — зловживання правом (в 
судочинстві — процесуальна шикана), коли особа використовує 
своє право з метою завдати шкоди іншій особі. Іншою формою мо-
же бути, наприклад, переслідування мети збагачення або заоща-
дження своїх коштів за рахунок іншої особи. Можливий змістовний 
елемент сутяжництва. В окремих правових системах заборонена. 
 

— Ю — 
 

 Ювенальна юстиція — спеціалізована система правосуддя для 
неповнолітніх; система юстиції щодо дітей. 
 У системі судів загальної ярисдикції законом можуть створяватисѐ 

спеціалізовані суди: військові, явенальні (у справах неповнолітніх), сімей-
ні, адміністративні, дисциплінарні та інші, а також мирові суди (судді), 
апелѐційні та касаційні (наглѐдові) суди, компетенціѐ, порѐдок форму-
ваннѐ і діѐльність ѐких визначаятьсѐ відповідними законами і законом 
держави про судоустрій. — Модельний кодекс про судоустрій і статус 
суддів длѐ держав-учасниць СНД (16.05.2011). 

 Поліпшення забезпеченнѐ прав дітей відповідно до міжнародних стан-
дартів маять сприѐти: … — створеннѐ системи явенальної ястиції, 
запровадити ѐку наша країна зобов'ѐзаласѐ ще у 1991 році, передусім 
йдетьсѐ про створеннѐ спеціалізованих судів з справ дитини. — Виступ 
Уповноваженого ВРУ з прав лядини Ніни Карпачової на представленні у 
ВРУ Спеціальної доповіді «Стан дотриманнѐ Україноя міжнародних ста-
ндартів у галузі прав і свобод лядини» (10.12.2008). 

 3. Міністерству ястиції України за участя Верховного Суду України: 
проаналізувати у двомісѐчний строк судову практику щодо розглѐду су-
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дами цивільних справ з установленнѐ опіки та піклуваннѐ, внести в разі 
потреби пропозиції щодо поліпшеннѐ захисту прав дитини під час розг-
лѐду судами таких справ; вивчити у тримісѐчний строк питаннѐ щодо 
можливості створеннѐ при судових палатах у кримінальних справах за-
гальних апелѐційних судів спеціалізованих колегій длѐ розглѐду справ не-
повнолітніх; опрацявати питаннѐ щодо впровадженнѐ явенального су-
дочинства та внести в установленому порѐдку відповідні пропозиції. — 
Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав 
дітей» (11.07.2005 № 1086/2005). 

 

 Юридична герменевтика — вчення про принципи тлумачення 
юридичних текстів.  
Див.: судова герменевтика. 
 Дотримуясѐ думки, що офіційне тлумаченнѐ законів України будь-ѐким 

іншим органом, крім Конституційного Суду України, може створити за-
грозу невідповідності змісту правової норми конституційним приписам 
чи наданнѐ офіційного тлумаченнѐ законам України, ѐкі не відповідаять 
Конституції України. Так, у разі пропонованого Законопроектом викля-
ченнѐ з Основного Закону України повноваженнѐ Конституційного Суду 
України давати офіційне тлумаченнѐ законів України автоматично ніве-
ляютьсѐ його право вирішувати питаннѐ щодо їх конституційності, пе-
редбачене частиноя другоя статті 95 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України». Така прерогатива Конституційного Суду України ю 
відображеннѐм класичного методу яридичної герменевтики, ѐкий у 
контексті конституційного провадженнѐ означаю, що длѐ вирішеннѐ 
питаннѐ конституційності правової норми необхідно, по суті, дати її 
тлумаченнѐ; водночас длѐ того, аби витлумачити правову норму, необ-
хідно визначитисѐ з її конституційністя. — Окрема думка судді КСУ О. 
Литвинова стосовно Висновку КСУ у справі за зверненнѐм Верховної Ради 
України про наданнѐ висновку щодо відповідності доопрацьованого зако-
нопроекту про внесеннѐ змін до Конституції України (щодо правосуддѐ) 
вимогам статей 157 і 158 Конституції України (01.02.2016).  

 
 Юстиція (лат. justitia (iustitia) — справедливість, правосуддя, від jus 

(ius) — право) — термін, що вживається в кількох смислах: 1) право-
суддя; 2) ім’я богині правосуддя в Давньому Римі, яку ототожнювали з 
грецькими богинями Фемідою і Діке, зображуваною з чи без пов’язки 
на очах, з мечем і терезами; алегорична персоніфікація моральності в 
судочинстві; (3) система судових і зв’язаних з їх діяльністю установ: 
прокуратура, органи слідства, адвокатура, нотаріат тощо, об’єднаних 
покликанням служити ідеям правосуддя, законності, справедливості, 
забезпеченню прав громадян. Історично в Європі до ХVII століття 
«юстиція» позначала покарання (зокрема, шибеницю), згодом смисл 
розширився. За сферами судочинства виокремлюють юстицію консти-
туційну, кримінальну, цивільну, адміністративну, міжнародну, війсь-
кову, ювенальну тощо. Термін, що позначає судове відомство, міс-
титься в назвах органів управління в галузі юстиції — «міністерство 
юстиції», «юстиць-колегія» (центральна державна установа в Російсь-
кій імперії XVIII ст.) тощо, покликаних організаційно забезпечувати 
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здійснення правосуддя і правопорядку в країні. В Україні Міністерст-
во юстиції носило різні назви: Генеральне секретарство судових справ 
УНР (1917), Міністерство судових справ (1918), Міністерство юстиції 
(1918), Відділ (1918) і Народний комісаріат юстиції (1919), Комітет 
юстиції при Всеукраїнському революційному комітеті (1919), Народ-
ний комісаріат юстиції УСРР (1919, з посадою водночас міністра юс-
тиції та генерального прокурора), Міністерство юстиції УРСР (з 1946; 
1963-1970 ліквідовано з покладенням функцій на юридичну комісію 
при РМ УРСР і Верховний Суд УРСР), Міністерство юстиції України 
(з 1991). В окремих державах, переважно слов’янських (Польща, Че-
ська Республіка), міністерство іменують (чи перейменовують у) як мі-
ністерство справедливості. В Україні наразі така ініціатива не знайшла 
підтримки. 
 І в ястиції, і на війні зрештоя перемагаю найбільший капшук. — Ганді.  

 Однакова длѐ всіх небезпечність життѐ згуртовую лядей в суспільство, 
ѐке заборонѐю вбивство окремого індивіда і застерігаю за собоя право 
спільного вбивства будь-кого, хто переступить через заборону. Так з ча-
сом виникаять ястиціѐ і система правосуддѐ. — Зигмунд Фрейд. 

 

— Я — 

 Якість правосуддя — категорія оцінки судочинства та результату 
здійснення правосуддя. 1) З філософсько-правової точки зору якість 
правосуддя визначається якістю особистості (особистостей), які її 
здійснюють, зокрема їхньою доброчесністю, а також якістю судочин-
ства. Якість правосуддя також залежить від якості закону. 2) Якість 
правосуддя (точніше, судочинства) як сукупність критеріїв для оцінки 
її ефективності як комплексу судових послуг. У 2008 року Європейсь-
ка комісія з ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ) ухвалила 
«Контрольний перелік із підвищення якості правосуддя та роботи су-
дів», що є інструментом самоаналізу судового менеджменту. Цей під-
хід не оцінює якість правосуддя в таких ключових аспектах, як відпо-
відність судових рішень вимогами справедливості, поновлення в пра-
вах, натомість зосереджується на таких п’яти аспектах діяльності су-
дової системи, як стратегія та політика, кадрові ресурси і статус суд-
дів, засоби правосуддя, робочі та операційні процеси, доступ до право-
суддя та комунікація з відвідувачами та громадськістю. Підхід дозво-
ляє судовій адміністрації, керівництву суду, суддям, здійснити за ре-
зультатами оцінки певний самоаналіз і заходи для покращення якості 
судових послуг. Якість здійснення судочинства в Україні також визна-
чається й іншими більш традиційними чинниками, зокрема в періоди-
чних звітах судових органів «про стан здійснення правосуддя», «про 
підсумки роботи судів» — це кількість судових помилок, кількість рі-
шень судів, залишених без змін вищими судами. Якість судового розг-
ляду залежить і від якості досудового слідства, що є підготовчим ета-
пом судового розгляду. Формально якість правосуддя істотно зале-
жить від якості судового рішення. Питання якості судового розгляду 
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виникає і в практиці ЄСПЛ, який, зокрема, очікує, що заявник сам за-
цікавлений у якісному розгляді та повинен його вимагати, й не може 
розглядати абстрактно питання про якість судового розгляду, якого за-
явник не вимагав і який, відповідно, не здійснювався. 
 29. У цьому зв'ѐзку Велика Палата Верховного Суду також звернула ува-

гу, що Європейський суд з прав лядини в рішенні від 20 жовтнѐ 2011 року 
у справі «Рисовський проти України» (заѐва № 29979/04) наголосив, що, 
зокрема, на державні органи покладено обов'ѐзок запровадити внутріш-
ні процедури, ѐкі посилѐть прозорість і ѐкість їхніх дій, мінімізуять ризик 
помилки. Державні органи, ѐкі не впроваджуять або не дотримуятьсѐ 
своїх власних процедур, не повинні мати можливості отримувати виго-
ду від своїх протиправних дій або уникати виконаннѐ своїх обов'ѐзків 
(див. рішеннѐ у справі «Лелас проти Хорватії», заѐва № 55555/08, п. 74). 
— Рішеннѐ ВС «Про визнаннѐ незаконним та скасуваннѐ рішеннѐ, зобов'ѐ-
заннѐ вчинити дії» (Справа № 800/535/16, 14.11.2019). 

 Якість розглѐду кримінальних справ у І півріччі 2017 року дещо покращи-
лась. Так, апелѐційними судами залишено без змін судові рішеннѐ щодо 
майже 13 тис. осіб, або 56,8 % осіб, стосовно ѐких переглѐдались судові 
рішеннѐ (І півріччѐ 2016 року — 53,4 %), щодо 8,1 тис. осіб, або 35,2 %, су-
дові рішеннѐ скасовано (І півріччѐ 2016 року — 37 %) та стосовно 1,8 тис. 
осіб, або 8 %, — змінено. … З урахуваннѐм навантаженості на суди, їх не-
укомплектованості незначна кількість судових помилок не ю тим кричу-
щим недоліком, ѐкий свідчив би про неналежну ѐкість судочинства. Вод-
ночас будь-ѐкі судові помилки ю неприпустимими та маять прискіпливо 
аналізуватисѐ судом і передусім суддѐми, ѐкі їх допустили. Суд касаційної 
інстанції повинен вживати передбачених законом превентивних заходів 
длѐ недопущеннѐ таких випадків у майбутньому. — Постанова Вищого 
спеціалізованого суду «Про стан здійсненнѐ правосуддѐ судами цивільної і 
кримінальної ярисдикцій у І півріччі 2017 року» (08.09.2017 № 2). 

 83. Сторонами не заперечуютьсѐ, що заѐвник не оскаржив постанову від 
4 січнѐ 2002 року, незважаячи на те, що статтѐ 165-3 КПК передбачала 
таку можливість (див. пункт 47). Суд не може розглѐдати абстрактно 
питаннѐ про ѐкість судового розглѐду, ѐкого заѐвник не вимагав і ѐкий, 
відповідно, не здійснявавсѐ (див., наприклад, згадане рішеннѐ у справі 
«Нечипорук та Йонкало проти України», п. 246). — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі 
«Закшевський проти України» (Заѐва № 7193/04, 17.03.2016). 

 25. […] Хоча Суд не ю повноваженим аналізувати ѐкість здійсненнѐ право-
суддѐ національними судами, він вважаю, що, оскільки справи направлѐ-
ятьсѐ на новий розглѐд зазвичай у зв'ѐзку з помилками, ѐкі допустили 
суди нижчих ланок, то повторні направленнѐ на новий розглѐд в межах 
одного такого провадженнѐ свідчать про серйозні недоліки судової сис-
теми («Вѐрчіжевська проти Польщі» (Wierciszewska v. Poland), N 
41431/98, п. 46. 25.11.2003). Суд нагадую, що саме національним судам на-
лежить організувати судові провадженнѐ так, щоб вони були швидкими 
та ефективними (див. «Скордіно проти Італії» (Scordino v. Italy) (no. 1), 
*GC+, N 36813/97, п. 183, ECHR 2006-...). — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі «Фандра-
ляк проти України» (Заѐва N 22775/03, 31.01.2008). 

 Належне забезпеченнѐ діѐльності судів ю одніюя з гарантій незалежності 
судів та суддів. Якість правосуддѐ значноя міроя залежить від того, 
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скільки часу суддѐ витрачаю на вирішеннѐ судових справ. Длѐ ефективної 
організації робочого часу судді маять бути звільнені від вирішеннѐ пи-
тань, пов'ѐзаних із забезпеченнѐм діѐльності суду. — Концепціѐ вдоско-
наленнѐ судівництва длѐ утвердженнѐ справедливого суду в Україні від-
повідно до ювропейських стандартів, затверджена Указом Президента 
України (10.05.2006 № 361/2006). 

 Фактами неналежної організації розглѐду справ самими суддѐми були: 
оголошеннѐ тривалих перерв між судовими засіданнѐми; порушеннѐ 
строків призначеннѐ справ до судового розглѐду; нераціональне викори-
станнѐ часу судових засідань, зокрема, невикористаннѐ інституту зміни 
порѐдку дослідженнѐ доказів; необґрунтоване поверненнѐ справ на до-
даткове розслідуваннѐ, що в подальшому призводить до скасуваннѐ від-
повідної постанови; низька ѐкість розглѐду кримінальних справ (скасу-
ваннѐ вироків судами вищих інстанцій). — Узагальненнѐ судової практи-
ки Вищим спеціалізованим судом «Узагальненнѐ практики застосуваннѐ 
судами загальної ярисдикції першої та апелѐційної інстанцій при здійс-
ненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про 
захист прав лядини і основоположних свобод 1950 року за 2011 — перше 
півріччѐ 2012 року» (01.06.2013). 

 Вважая, що незастосуваннѐ Конституційним Судом України у Рішенні 
принципу верховенства права істотно знизило його ѐкість та правову 
легітимність. — Окрема думка судді КСУ Кампа В. М. стосовно Рішеннѐ 
КСУ у справі за конституційним зверненнѐм товариства з обмеженоя 
відповідальністя «Амальгама Лякс» щодо офіційного тлумаченнѐ по-
ложеннѐ частини четвертої статті 21 Закону України «Про прокурату-
ру» (12.10.2011 № 11-рп/2011). 

 Не суди за хутром, а нутром. — В’ѐчеслав Бігун. 

 
— Терміни латинською мовою — 

 
 Fiat justitia et pereat mundus — принцип абсолютного правосуддя, 

суперечливий латиномовний крилатий вислів, що дослівно перекла-
дається як «Нехай здійсниться правосуддя і загине світ», дискусії на-
вколо якого призвели до виникнення вислову Fiat justitia, ne pereat 
mundus («Нехай здійсниться правосуддя, щоб не загинув світ». Девіз 
імператора Фердинанда I (1503-1564), який, за деякими даними, зга-
дується у книзі Йоганна Манліуса «Loci communes» (1563). 
 Ми обрали гасло латиноя «Fiat justitia, ne pereat mundus». Це означаю: 

«Нехай здійснитьсѐ правосуддѐ, щоб не загинув світ». Цѐ фраза маю своя 
історія — її формуляваннѐ еволяціонувало разом із поглѐдами лядства 
на справедливість. Оригінальний вислів приписуять римському консулу, 
ѐкий жив у першому столітті до нашої ери: «Fiat justitia ruat caelum» — 
«Правосуддѐ повинно здійснитисѐ, навіть ѐкщо впадуть небеса». «Pereat 
mundus, fiat justitia» — «Навіть ѐкщо загине світ, правосуддѐ маю здійс-
нитисѐ» — згадуютьсѐ ѐк гасло німецького імператора 16 сторіччѐ н.е. 
Фердинанда I. Деѐкі вчені вважали цей вислів одним із улябленим у Імма-
нуїла Канта. У XX столітті, коли знищеннѐ світу стало не метафороя, 
а реальноя загрозоя, Лядвіг фон Мізес переосмислив дане твердженнѐ: 
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«Ми не віримо в те, що ю ляди, ѐкі буквально розуміять старий принцип 
fiat justitia pereat mundus. Насправді вони хочуть сказати: fiat justitia ne 
pereat mundus *нехай здійснитьсѐ правосуддѐ, щоб не загинув світ+. Вони 
не бажаять зруйнувати суспільство за допомогоя закону». — Символіка 
Державного бяро розслідувань (ДБР) (Офіційний сайт ДБР).  

 

 Nemo iudex in sua causa (з лат.: ніхто не суддя у власній справі) — 
принцип, за яким ніхто не повинен бути суддею в справі, в якій має 
власний інтерес, оскільки може бути упередженим. Набув поширення 
в системі «природної справедливості» (natural justice) англійського 
права. Перейнятий у практиці ЄСПЛ, де розглядається в аспекті права 
на ефективний засіб юридичного захисту. Виникнення принципу зу-
мовлено необхідністю підтримання довіри громадськості до правової 
системи, зокрема в здійсненні правосуддя. В українській практиці 
принцип поширюється з новелою процесуального відводу, коли суддя 
не може брати участь у судовому розгляді, якщо він чи вона прямо чи 
побічно заінтересований у результаті розгляду справи. Покликаний 
забезпечити об’єктивний і безсторонній розгляд справи в суді. 
 В своїй справі сам не суддѐ. — Українська мудрість. 

 Сам собі ніхто не суддѐ. — Українська мудрість. 

 Самому судить — не розсудить. — Українське прислів’ѐ. 

 Статтѐ 40 (3) (1) Конституції *Республіки Ірландіѐ+ провадить: «Держа-
ва гарантую у своїх законах повагу та, наскільки це можливо, своїми за-
конами, захисти та відновленнѐ особистих прав громадѐнина.» Деѐкі 
особисті права громадѐнина прѐмо гарантуятьсѐ положеннѐми Кон-
ституції. Крім того, інтерпретуячи та застосовуячи статті 40 (3) (1) 
Конституції, ірландські суди визначили інші «неперелічені» права, захи-
щені в силу ціюї статті. Сяди входить принцип «конституційної ясти-
ції» (серед іншого, ніхто не повинен бути суддея у власній справі (nemo 
iudex in sua causa). Кожен, хто може негативно вплинути на рішеннѐ, по-
винен мати можливість довести своя позиція у справі (audi alteram 
partem) та право на справедливі процедури). Інше відповідне непереліче-
не право, що виникаю зі 40 (3) (1), — це право на судовий розглѐд або пра-
во на доступ до суду. — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі Doran v. Ireland (50389/99, 
31.07.2003) (п. 33). 

 Заѐвник підкреслив, що його клопотаннѐ щодо упередженості п’ѐти суд-
дів Конституційного Суду не були необґрунтованими, а зумовлені конк-
ретними причинами. За таких обставин, клопотаннѐ щодо упереджено-
сті щодо кожного судді не могло розглѐдатисѐ іншими чотирма суддѐ-
ми, упередженість ѐких теж оскаржуваласѐ. Більше того, незважаячи 
на те, що п'ѐтий суддѐ офіційно не брав участі у голосуванні, не доведе-
но, що він покинув засіданнѐ під час голосуваннѐ щодо клопотаннѐ щодо 
цього судді. Таким чином, цѐ процедура чітко порушила принцип, згідно з 
ѐким ніхто не повинен бути суддея у власній справі (nemo iudex in sua 
causa) (п. 57).  Урѐд визнав, що цѐ процедура порушила принцип, згідно з 
ѐким ніхто не повинен бути суддея у власній справі (nemo iudex in sua c-
ausa). Однак це порушеннѐ було виправдане в конкретних обставинах 
справи. Не існувало суду вищої інстанції, ѐкий міг би прийнѐти рішеннѐ 
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щодо клопотань щодо упередженнѐ. Необхідно створити невизначене 
число інстанцій длѐ вирішеннѐ клопотань щодо упередженості. Крім то-
го, призначеннѐ суддів-заступників длѐ вирішеннѐ клопотань щодо упе-
редженнѐ потѐгне за собоя значні затримки, оскільки розглѐд справи 
повинен буде бути відкладений до моменту прийнѐттѐ рішеннѐ про по-
даннѐ клопотань щодо упередженнѐ (п. 62). — Рішеннѐ ЄСПЛ у справі A.K. 
v. Liechtenstein (38191/12, 2015) (Суд встановив порушеннѐ ст. 6 ЄКПЛ).  

 Що стосуютьсѐ ціюї справи, Суд зауважую, що адміністративна скарга до 
адміністрації в'ѐзниці щодо дій службовців підрозділу спеціального приз-
наченнѐ не ю «ефективним засобом захисту» за даних обставин. Урѐд не 
заперечую, що «спецпідрозділ» долучивсѐ до наведеннѐ порѐдку в колонії 
на проханнѐ своюї адміністрації. «Спеціальний підрозділ» належав до тіюї 
ж системи управліннѐ Федеральної служби виконаннѐ покарань (ФСВП), 
що і сама колоніѐ, і, мабуть, діѐв за повноя згодоя з адміністраціюя ко-
лонії. Стверджувати, що затримані, ѐкі постраждали від застосуваннѐ 
сили офіцерами цього підрозділу, повинні скаржитисѐ до адміністрації 
колонії, суперечило б правовому принципу nemo iudex in causa sua (п. 84). 
— Рішеннѐ ЄСПЛ у справі Beresnev v. Russia (37975/02, 18.04.2013). 

 
 Ratio decidendi (з лат.: вирішальний довід) — у широкому розумін-

ні: мотивування, вирішальний довід рішення; у вузькому: позна-
чення мотивувальної частини судового рішення в загальному праві, 
що формулює правовий принцип, за яким вирішено справу; преце-
дентна норма права. Обов’язковий для подальшого застосування за 
принципом stare decisis — обов’язковість дотримання прецедентів. 
 Функціонуваннѐ англійського судового прецеденту забезпечуютьсѐ докт-

риноя прецеденту, що складаютьсѐ з правил та принципів застосуваннѐ 
прецеденту, сформульованих у процесі багатовікової практики судів. 
Основоя доктрини прецеденту ю принцип stare decisis («вирішити так, 
ѐк було вирішено раніше»). Сила принципу stare decisis поширяютьсѐ не на 
все рішеннѐ, обов‘ѐзковим ю тільки правовий принцип аргументації судді 
(ratio decidendi). Необов‘ѐзкова частина рішеннѐ маю назву obiter dictum 
(попутно сказане). Ratio decidendi ѐвлѐю собоя прецедентну норму права. 
Ratio decidendi майже ніколи не виділѐютьсѐ у тексті рішеннѐ і тому його 
не можна ототожнявати з протоколом судового рішеннѐ. — Борис Ма-
лишев. «Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-
правовий аспект)» (2002). 

 
 Stare decisis (з лат.: дотримуйся попередніх рішень) — у правових 

системах загального права — принцип обов’язковості дотримання 
судових прецедентів при ухваленні суддями судового рішення. 
 Шлѐх лядини до самосвідомості подібний до шлѐху Сизіфа. Нарис Альбе-

рта Камя чудово іляструю історії філософії в цьому плані. Але чи може-
мо ми очікувати такої самосвідомості з боку суду стосовно питань, на-
стільки ж складних, ѐк питаннѐ про ѐке йдетьсѐ в цьому рішенні? Чи не 
буде Суд приречений залишатисѐ «відстороненим від себе»? Мовоя фі-
лософії права, і враховуячи принцип «право ѐк цілісність», у трактуванні 
Рональда Дворкіна, здаютьсѐ, що будь-ѐкий суд ніколи не зможе безпосе-
редньо визнати різні підходи до інтерпретації Stare decisis. — Окрема 
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думка судді Моток у рішенні ЄСПЛ у справі Jaloud v. The Netherlands 
(47708/08, 20.11.2014 (п. 1). 

 В інтересах правової визначеності, передбачуваності та рівності перед 
законом Суд не повинен відступати від своюї попередньої судової прак-
тики без поважних причин, ѐкщо обставини нової справи «істотно» не 
відрізнѐятьсѐ від попередньої справи. Прецедент, встановлений Судом, 
може бути скасований, коли виникаю консенсус, — у внутрішніх правових 
системах Держав-членів Ради Європи, у внутрішньому правовому порѐд-
ку Держави-відповідача, або відповідно до спеціальних міжнародних до-
кументів, — на користь дотриманнѐ іншого правового стандарту, або 
коли ю нові наукові знаннѐ, що впливаять на питаннѐ, що розглѐдаютьсѐ. 
Але хоча ефект попереднього рішеннѐ Суду не обмежуютьсѐ переконливі-
стя причин, ѐкі він подаю, воно не володію силоя правила stare decisis, згі-
дно з ѐким принципи права, на ѐких суд ґрунтував попередню рішеннѐ, ю 
авторитетними (authoritative) у всіх майбутніх справах, коли факти 
суттюво однакові (stare decisis et non quieta movere, або «стоѐти за рі-
шеннѐми і не порушувати неоспориме»). Насправді, Суд також готовий 
скасувати своя власну прецедентну практику, коли останнѐ ю невизна-
ченоя або потребую «подальшого розвитку», і це відбуваютьсѐ з метоя 
розширеннѐ обсѐгу захисту, передбаченого Конвенціюя. — Рішеннѐ ЄСПЛ 
у справі Herrmann v. Germany (9300/07, 26.06.2012) (Витѐг, без покликань 
на прецеденти). 

 Англійська доктрина судового прецеденту … виступаю ѐк яридичний ме-
ханізм дії всього прецедентного права, а прецедентна норма ю об‘юктом 
її впливу. Принцип stare decisis закріплений прецедентами. Сьогодні він 
застосовуютьсѐ наступним чином: при розглѐді певної справи суд зобо-
в'ѐзаний слідувати ratio decidendi прецеденту вирішеннѐ вищим за нього 
судом схожої справи, а апелѐційні суди, крім Палати лордів, за загальним 
правилом (з ѐкого існуять викляченнѐ) зв'ѐзані своїми попередніми пре-
цедентами. Повного визнаннѐ доктрина прецеденту набула тільки у ХІХ 
ст. В ѐкості причин її виникненнѐ дисертантом вказуятьсѐ наступні 
фактори. 1. Модернізаціѐ системи форм позовів призвела до втрати за-
гальним правом визначеності та стабільності. 2. Судова реформа ХІХ 
ст. створила судову іюрархія, відповідно до ѐкої можна було чітко визна-
чати яридичну силу того чи іншого прецеденту. 3. Заснуваннѐ у 1865 р. 
Об'юднаної ради з виданнѐ судових звітів стало причиноя упорѐдкуваннѐ 
їх виданнѐ та підвищеннѐ рівнѐ викладеннѐ ними текстів прецедентів. 
— Борис Малишев. «Судовий прецедент у правовій системі Англії (тео-
ретико-правовий аспект)» (2002). 
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ПЕРЕЛІК ВИБРАНИХ ПРАЦЬ АВТОРА 

З ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОСУДДЯ І СУДОЧИНСТВА 
З 1996 року автор опублікував праці, перелік частини з яких — з проблематики, — 
подано нижче. За цей час автор працював у кількох сферах юридичної діяльності — як 
дослідник, юридичний журналіст (редактор «Юридичної газети») і науковий редактор 
(міжнародний часопис «Проблеми філософії права»), кінорежисер, який 
спеціалізується на фільмах про право та юристів (юридичних фільмах), громадський 
діяч (на чолі Об’єднання студентів-правників (у Львові), Української асоціації 
студентів-правників, Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції 
України, юрист Секретаріату Європейського суду з прав людини. Частину досвіду, 
досліджень і відображають ці праці. 

 Див. також перелік публікацій за посиланнями:  

o Google Академія: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Go8vP14AAAAJ 

o Перелік публікацій (до 2013 року): http://bihun.in.ua/slavik/publications 

 

Аудіовізуальні твори (фільми)  

— Pro Bono 08: документальний фільм / авт. сцен. і реж. В. С. Бігун. 2018. 10 хв. 
(www.imdb.com/title/tt9410076). 

— Verdict 19 *Вердикт 19-го+: документальний фільм / авт. сцен. і реж. В. С. Бігун. 
2019. Серія «Чистилище правосуддя», 20/30/72 хв. 
(www.imdb.com/title/tt7970108). Режим доступу: https://bit.ly/2NvKITd 

— Між пеклом і раєм: документальний фільм / авт. сцен. і реж. В. С. Бігун. 2017. Серія 
«Україна в Суді», 15 хв. (за справою «Дубецька та інші проти України», заява 
№30499/03) (www.imdb.com/title/tt4133400). Режим доступу: https://bit.ly/2keBiuG 

— Пенальті правосуддя: документальний фільм / авт. сцен. і реж. В. С. Бігун. 
2013/2014. Серія «Україна в Суді», 14 хв. (за справою «Савіцький проти України», 
заява № 38773/05) (www.imdb.com/title/tt3746204). Режим доступу: 
https://youtu.be/DjscdgrVRWg 

— Сильні духом: документально-анімаційний фільм / авт. сцен. і реж. В. С. Бігун. 
2018. 15/20/30 хв. (www.imdb.com/title/tt5482558) 

— Суперфіцій: документальний фільм / авт. сцен. і реж. В. С. Бігун. 2019. Серія 
«Чистилище правосуддя», 30 хв. (www.imdb.com/title/tt9880724) 

— Як тебе не любити: документальний фільм / авт. сцен. і реж. В. С. Бігун. 2017. Серія 
«Україна в Суді», 15 хв. (за справою «Корецький та інші проти України», заява N 
40269/02) (www.imdb.com/title/tt6740104). Режим доступу: http://bit.ly/2s6jsif 

  Див. також фільмографію за посиланням: www.imdb.com/name/nm6484261 

Крім цього, опубліковано доступні онлайн інтерв’ю, робочі матеріали (так звані «Апокрифи») 
до серії «Україна в Суді», зокрема інтерв’ю з суддями Європейського суду з прав людини 
(Володимир Буткевич, Жан-Поль Коста, Люціус Вільдхабер), юристами-практиками, науков-
цями, заявниками — як матеріали, які не увійшли чи увійшли до фільму, що можуть викорис-
товуватися в науково-дослідницькій, викладацькій, правопросвітницькій та інших формах ді-
яльності) (режим доступу: https://bit.ly/2oe0k0b). 
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Публікації (за абеткою) 

— 20 резонансних комерційних процесів 
Великої Британії 2006-2007 рр. // Юри-
дична газета. 2007. № 6. С. 11. 

— 5 мільйонів на розгляд справ у Міжна-
родному Суді ООН // Юридична газета. 
2007. № 13. С. 16. 

— Human Rights in Cinema. A Guide in 
Search of Justice and Inspiration / 
Vyacheslav Bihun. Aracne [Italy], 2013. 
68 p. Режим доступу: 
https://bit.ly/2st5bAN 

— Адвокати впізнаватимуть прокурора 
за формою — і у судовому засіданні й 
в кабінеті судді // Юридична газета. 
2007. № 1-2. С. 17. 

— Адвокатів зацікавлять. Уряд пропонує 
платити адвокатам за виграні справи 
// Юридична газета. 2007. № 11. С. 17. 

— Альтернатива судам — належить вам 
(Інтерв’ю: Віра Землянська, експерт з 
позасудового вирішення спорів) // 
Юридична газета. 2007. № 17. С. 10-11. 

— Американські сторінки «справ Щерба-
ня» // Юридична газета. 2007 № 1-2. С. 
22-23; № 3-4. С. 24. 

— Англійська судова система обходиться 
у 1,5 млрд фунтів, «заробляє» 0,5 
млрд // Юридична газета. 2006. № 15. 
C. 7.  

— Апокрифальні думки про судово-
правову реформу в Україні (запис ду-
мок автора, що побажав залишитися 
невідомим) // Юридична газета. 2006. 
№ 16. C. 13.  

— Аргументи української сторони на нас 
не справили враження (інтерв'ю: Бог-
дан Ауреску (Bogdan Aurescu), Уповно-
важений Румунії у справі ) // Юридична 
газета. 2008. № 48 С. 12 (частина огляду 
справи «Румунія проти України» у Між-
народному Суді ООН. 

— Верховенство права — за судами (За 
матеріалами Симпозіуму та про зустріч 

з Сандрою Дей О’Kоннор) // Юридична 
газета. 2007. № 25. С. 2. 

— Верховенство права чи панування лю-
дини? Про юридичний сервілізм чи 
друге значення поняття «правозахист» 
// Юридична газета. 2007. № 7. С. 3.  

— Вибори Голови Верховного Суду: хто 
прийде? // Юридична газета. 2006. № 
17. C. 22.  

— Випробування вогнем як слідча дія // 
Юридична газета. 2006. № 19. С. 23 
(Арешт провідників касти за звинува-
ченнями в проведенні agnis priksha, ви-
пробування вогнем). 

— Вирішальний (резолютивний) смисл 
правосуддя як судового вирішення 
формалізованого конфлікту // Актуа-
льні питання державотворення в Украї-
ні очима молодих учених. Матеріали 
міжнародної науково-практичної кон-
ференції КНУ (23.04.2010). К., 2010. Ч І. 
524 с. С. 12-13.  

— Вищий антикорупційний суд: філософ-
сько-правовий аналіз формування не-
залежного суду і доброчесність конку-
рсу // Часопис Київського університету 
права. 2018. № 4. С.26-32. Режим дос-
тупу: 
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_4.pdf 

— Від Нюрнберга до Гааги: Криміналь-
ний трибунал у справах колишньої 
Югославії // Юридичний вісник Украї-
ни. 1996. № 36. С. 6, № 38. 

— Відображення людини у концепції 
прав людини *автор: Брюґґер (Бруггер) 
Вінфрід. Переклад з англ. В. С. Бігуна+ // 
Людина і політика. 2003. № 1. С. 53-69.  

— Відповідальність Клінтона як політика 
та правника (політична відповідаль-
ність: імпічмент Клінтона) // Юридич-
ний журнал. 2003. № 10. С. 134-136. 
(див. також «Справи Білла Клінтона. 
Про відповідальність правника в США» 
// Юридичний журнал. 2003. № 9. С. 
134-136 (початок).  
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— Всеукраїнський тиждень права як 
новація, що стає правничою традиці-
єю // Бюлетень Міністерства юстиції 
України. 2010. № 11. С. 9-19 (співав-
тор: Леся Михайлівна Коваленко). 

— Густав Радбрух — видатний німець-
кий філософ права // Проблеми філо-
софії права. 2004. Том ІІ. C. 33-48.  

— Десять запитань «Федеральному су-
дді року» в США Роберту Генрі. Про 
незалежність заради упередженості, 
філософію правосуддя та найбільшу в 
історію США кримінальну справу // 
Юридична газета. 2006. № 21. C. 19.  

— Добір кандидатів і кваліфікація судді 
у Великій Британії. Як за п’ятьма кри-
теріями і вимогами до особистих яко-
стей добирають суддів у Великій Бри-
танії // Юридична газета. 2006. № 23. 
С. 22.  

— Добрим буде чесний суддя. Суддям 
радять бути підзвітними // Юридична 
газета. 2007. № 44-45. C. 2. (Про ре-
зультати роботи міжнародної конфе-
ренції «Етика судді як засіб підвищен-
ня довіри суспільства»).  

— Доброчесність як нормативно закрі-
плена інституційна об’єктивація чес-
ноти в сфері правосуддя // Часопис 
Київського університету права. 2018. 
№ 3. С. 21-25. Режим доступу: 
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_3.pdf 

— Доброчесність як правовий режим і 
правовідносини // Часопис Київського 
університету права. 2019. № 3. С. 20-
24. Режим доступу: 
https://chasprava.com.ua/index.php/jo
urnal/article/view/48/46 

— Доброчесність як принцип правосуд-
дя: постановка проблеми та сучасний 
дискурс // Часопис Київського універ-
ситету права. 2018. № 2. С. 29-33. Ре-
жим доступу: 
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf 

— Доброчесність як юридичний термін і 
сенс // Часопис Київського університе-

ту права. 2019. № 1. С. 25-29. Режим 
доступу: 
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS19_1.pdf 

— Досвід цієї справи потрібен для захи-
сту національних інтересів у майбут-
ньому (інтерв'ю: Володимир Василен-
ко) // Юридична газета. 2008. № 48. С. 
10-11 (як частина огляду справи «Ру-
мунія проти України» у Міжнародно-
му Суді ООН).  

— Євген Ерліх: життя і правознавча спа-
дщина (актуальний наукознавчий 
нарис) // Проблеми філософії права. 
2005. Том ІІІ. С. 105-126. Режим досту-
пу: https://bit.ly/2FSMzgD 

— Європейський суд з прав людини: 
репортаж зі Страсбургу // Юридична 
газета. 2006. № 16. С. 18.  

— Євросуд матиме нового «українсько-
го» суддю. Процес добору претенде-
нтів і виконання рекомендацій ПАРЄ 
// Юридична газета. 2007. № 12. С. 1, 
2.  

— Завдання суддів «не лестити людям і 
пресі» // Юридична газета. 2008. № 
47. С. 5. 

— Законне неправо та надзаконне пра-
во *Автор: Радбрух Ґустав. Переклад 
статті з нім. В. С. Бігуна: Gustav 
Radbruch. Gesetzliches Unrecht und 
Uebergesetzliches Recht+ // Проблеми 
філософії права. 2004. Том ІІ. C. 83-94. 
Режим доступу: https://bit.ly/2RolkzM 

— Здійснення ідеї правосуддя в право-
вій державі // Правова держава: істо-
рія, сучасність та перспективи форму-
вання в Україні : Всеукраїнська науко-
во-практична конференція: у 2 ч. За-
поріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 
2009. Ч. І. 226 с. С. 12-15. 

— Здійснення правосуддя — верховенс-
тво права чи законності? (проблема 
праворозуміння та застосування) // 
Принципи верховенства права та за-
конності: проблеми реалізації в пра-
вотворенні та правозастосуванні: Збі-
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рник матеріалів круглого столу моло-
дих вчених. К.: Інститут держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького НАН України, 
2010. C. 35-42. 

— Здійснення правосуддя в політичних 
судових процесах (філософсько-
правові аспекти проблематики на 
прикладі судових процесів у Східній 
Галичині 1930-х рр.) // Держава і пра-
во. 2012. Випуск 54. С. 95-101 (співав-
тор: І. Я. Семенюк) 

— Здійснення правосуддя в цивільному 
судочинстві: про право, правосуд-
ність і розсуд (філософсько-правові 
аспекти) // Актуальні проблеми дер-
жави і права: Збірник наукових праць. 
О., 2010. 

— Ідея та здійснення права: від філосо-
фії права до філософії правосуддя // 
Право України. 2011. № 8. С. 212-233. 
(те саме російською: Идея и осущест-
вление права: от философии права к 
философии правосудия // Право Ук-
раины. 2011. № 11-12. C. 224-237. Ре-
жим доступу: https://bit.ly/2Rk0sdg; Те 
саме англійською: The Idea of Law and 
Its Implementation: From Legal 
Philosophy to Philosophy of Justice // 
Law of Ukraine (Pravo Ukrayiny), Legal 
Journal. 2011. № 11-12. P. 197-208.) 

— Імітація правосуддя — образ сучас-
ного українського судочинства? (ко-
лонка редактора) // Юридична газета. 
2008. № 1-2. С. 3.  

— Кардозо Бенджамін Натан // Юриди-
чна енциклопедія. Т. 6. К., 2004. С. 
622. 

— Кар'єрні можливості юриста в ЄСПЛ 
// Юридична газета. 2007. № 29-30. С. 
13. Режим доступу: 
https://bit.ly/2RylGnV 

— Колоквіум з практиками. Зустрічі з 
практиками — частина становлення 
майбутнього правника // Юридична 
газета. 2007. № 51-52. С. 12 (Про дос-
від методики викладання частини ку-

рсу Європейське право з прав людини 
в Києво-Могилянській Академії). 

— Комерційний та інвестиційний арбіт-
раж // Юридична газета. 2007. № 6. С. 
10-11 (Огляд справ і процесів). 

— Конкурс ім. Філіпа Джессопа: міжна-
родне публічне право, англійська 
мова та ораторська майстерність (іс-
торія, суть та українська традиція) // 
Часопис Київського університету пра-
ва. 2004. № 3. С. 120-126 (продовжен-
ня в № 4. С. 113-120).  

— Конкурс Корецького — український 
формат професійного зростання. 
Справу 2008 року про силу права пе-
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на чолі з В. Буткевичем // Юридична 
газета. 2008. № 49. С. 1, 14.  

— Конкурс Корецького 2011: традиції, 
новації та результати // Бюлетень Мі-
ністерства юстиції України. 2011. № 
12. С. 143-147. Режим доступу: 
https://bit.ly/2QWBKjZ  

— Конституційне правосуддя — здійс-
нення конституційного права за до-
помогою домінуючого праворозу-
міння // Треті Конституційні читання: 
Збірка тез наукових доповідей і пові-
домлень міжнародної наукової кон-
ференції молодих учених, аспірантів і 
студентів присвячена пам'яті академі-
ка права Ю. М. Тодики. Х., 2010. 492 с. 
C. 321-323.  

— Кримінальне правосуддя та судочин-
ство. Філософсько-правовий аналіз 
щодо зв’язку і розмежування понять 
на прикладі практики Конституційного 
Суду України // Засади кримінального 
судочинства та їх реалізація в законо-
творчій і правозастосовній діяльності: 
Тези доповідей та повідомлень нау-
ково-практичної конференції (Київ, 
3.04.2009). К., 2009. 832 с. С. 61-66.  

— Людина в праві: аксіологічний підхід 
/ автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата юриди-
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чних наук за спеціальністю «Філософія 
права» (12.00.12). К., 2004. 19 с.  

— Людина в праві: аксіологічний підхід 
/ рукопис дисертації на здобуття нау-
кового ступеня кандидата юридичних 
наук за спеціальністю «філософія пра-
ва» (12.00.12). К.: Інститут держави і 
права імені В. М. Корецького НАНУ, 
2003. 220 с. 

— Міжнародний правничий конкурс ім. 
В. М. Корецького. Олімпіада з Євро-
пейського права з прав людини. К., 
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— Навчальні судові процеси, або як 
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ораторської майстерності // Юридич-
ний журнал. 2004. № 11. С. 127-128.  

— Незвичні офісні дії, за які судді по-
дають у відставку // Юридична газета. 
2007. № 37. С. 9 (Про позов до колиш-
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спричинили емоційний розлад). 

— Неправове та правове законодавст-
во: філософсько-правові аспекти // 
Законодавство України: проблеми та 
перспективи розвитку. Збірник мате-
ріалів наукової конференції. Випуск VI. 
К.: Київський університет права НАН 
України, 2005. С. 31-37. 

— Німецька юстиція проводить день 
відкритих дверей. Перший «Тиждень 
юстиції» в німецькій землі Баден-
Вюртемберг (11-16.10.2004) // Юри-
дична газета. 2004. № 20. C. 3.  

— Образ людини у концепції прав лю-
дини *автор: Брюґґер Вінфрід. Перек-
лад з англ. В. С. Бігуна, допрацьова-
ний переклад, раніше опублікований 
в: Людина і політика. 2003. № 1. С. 53-
69.+ // Проблеми філософії права. 
2003. Т. І. С. 136-146.  

— Одноособовість і колегіальність здій-
снення правосуддя (філософсько-
правові аспекти процесуального пра-
ва) // Часопис Київського університету 

права. 2009. № 2. С. 10-16. Режим дос-
тупу: http://www.kul-
lib.narod.ru/bibl.files/chas/index_Titul.h
tml 

— Олімпійські ігри студентів-правників 
конкурс з міжнародного права ім. Ф. 
Джессопа // Юридичний журнал. 
2004. № 11. С. 70-74.  

— Панове судді! Якби Ви знали, як хо-
четься, аби «люди всі шанобливо пе-
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засідання правничої секції IV Всесвіт-
нього форуму українців // Юридична 
газета. 2006. № 17. C. 19.  

— Перша справа України в Міжнарод-
ному суді ООН триває // Юридична 
газета. 2006. № 10. С. 23.  

— Погляди В. Брюґґера на уявлення про 
людину в концепції прав людини // 
Людина і політика. 2003. № 1. С. 50-
53. (Співавтор: В. П. Горбатенко)  

— Поняття суду в контексті здійснення 
правосуддя (аналіз окремих поло-
жень Конституції України) // Універ-
ситетські наукові записки *Хмельни-
цького університету управління та 
права+. 2009. № 1 (29). С. 38-41. 

— Потерпілі в Скнилові звернулися в 
Страсбург із позовом проти України 
// Юридична газета. 2006. № 14. С. 23. 

— Права людини — це алгоритм свобо-
ди (Інтерв’ю: Юрій Зайцев, Урядовий 
уповноважений у справах ЄСПЛ про 
«виграні справа» в ЄСПЛ, сатисфакцію 
і джаз) // Юридична газета. 2007. № 
29-30. С. 14-15.  

— Право і правосуддя в юридичних фі-
льмах: художня парадигма в попу-
лярній культурі // Вісник Академії ад-
вокатури України. 2011. № 1. С. 189-
199. Режим доступу: 
https://bit.ly/2RolDuq; Див. те саме ро-
сійською в кн.: Бигун В. С. Юридичес-
кие фильмы. Учебный киногид о пра-
ве и юристах. К., 2011. 316 с., С. 252-
266. 
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— Право на несправедливий суд — іме-
нем України? (колонка редактора) // 
Юридична газета. 2008. № 26. С. 3.  

— Правозахисний смисл правосуддя 
(філософсько-правове осмислення 
ідеї правосуддя) // Вісник Львівського 
державного університету внутрішніх 
справ. Серія Юридична. 2009. Випуск 
4. С. 354-362. 

— Праворозуміння як чинник прийнят-
тя судового рішення (про роль домі-
нуючого праворозуміння в філософії 
правосуддя) // Актуальні питання 
державотворення в Україні очима мо-
лодих учених. Збірник наукових праць 
міжнародної науково-практичної кон-
ференції студентів, аспірантів та мо-
лодих учених: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції КНУ 
ім. Т. Шевченка. К., 2011. 

— Правосуддя в цивільному судочинст-
ві: обриси філософсько-правових 
особливостей здійснення (мета, пре-
дмет, право, суб'єкт, принципи) // Ак-
туальні проблеми держави і права: 
збірник наукових праць. Вип. 51. О., 
2009. С. 356-361. 

— Правосуддя і самосуд: філософсько-
правовий аналіз понять // Юридична 
Україна. 2009. № 10. С. 4-9. Режим до-
ступу: https://bit.ly/2TqIqZh 

— Правосуддя і судова влада як чинни-
ки реалізації права (мистецтва добра 
і справедливості) // Судова влада в 
Украйні: історичні витоки, закономір-
ності, особливості розвитку / за ред. І. 
Б. Усенка. К., 2014. С. 9-19, 29-34. 

— Правосуддя та режими здійснення 
судової влади: судова аристократія, 
судова олігархія та судова демокра-
тія // Юридична Україна. 2010. № 3. С. 
25-31. Режим доступу: 
https://bit.ly/2Rht2fc 

— Правосуддя як здійснення народов-
ладдя. Присяжне анулювання закону 
// Антропологія права: філософський 

та юридичний виміри (стан, пробле-
ми, перспективи): Матеріали Міжна-
родного «круглого столу». Л., 2009. С. 
17-30. Режим доступу: 
https://bit.ly/2QY4yc7 

— Правосуддя як мета (до питання про 
філософію правосуддя) // Актуальні 
питання державотворення в Україні 
очима молодих вчених. Збірник нау-
кових праць міжнародна науково-
практичної конференції студентів, ас-
пірантів та молодих вчених Київського 
національного університету імені Та-
раса Шевченка. К., 2009. Ч. 1. С. 13-14. 
Режим доступу: https://bit.ly/36ZjdJo 

— Правосуддя як мета та мета правосу-
ддя (до питання про філософію пра-
восуддя) // Держава і право. 2009. 
Вип. 46. С. 9-13.  

— Правосуддя як мова і мова правосу-
ддя (філософські юридико-
лінгвістичні аспекти) // Матеріали XXI 
Міжнародної історико-правової кон-
ференції, 23-26.04.2009. Миколаїв, 
2010. 356 с. С. 340-344. 

— Правосуддя як форма здійснення су-
дової влади народом. Анулювання 
закону судом присяжних // Держава і 
право. 2010. Вип. 47. С. 26-33.  

— Про відповідальність юридичного бі-
знесу за Батьківщину. Участь україн-
ських ЮФ у справі «Румунія проти 
України» (колонка редактора) // 
Юридична газета. 2008. № 39. С. 3.  

— Прокуратура у здійсненні правосуддя 
(філософсько-правові нариси актуа-
льних питань) // Вдосконалення дія-
льності прокуратури — шлях до фор-
мування кримінальної юстиції: Мате-
ріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції. Львів, 2010. 
252 с. С. 15-20.  

— Процес над Хусейном. Про злочини 
проти людяності // Юридична газета. 
2007. № 3-4. С. 26.  
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— Радбрух Густав // Юридична енцик-
лопедія. Т. 5. К., 2004. С. 221-222. 

— Радбрух про несправедливі закони: 
суперечливість ранніх та пізніх пог-
лядів? *Автор: Полсон Стенлі. Перек-
лад статті з англ.+ // Проблеми філо-
софії права. 2004. Том ІІ. C. 49-59.  

— Разговор пяти путников о смысле 
правосудия. Философско-правовая 
притча // Антропологія права : філо-
софський та юридичний виміри (стан, 
проблеми, перспективи) : Статті учас-
ників Міжнародного «круглого столу». 
Львів, 2010. 696 с. С. 54-72. Режим до-
ступу: https://bit.ly/35UIqna 

— Сандра Дей О’Kоннор: особистість у 
праві // Юридична газета. 2007. № 25. 
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SUMMARY [АНГЛОМОВНЕ РЕЗЮМЕ] 

 
Vyacheslav Bihun. Basics of Justice (Terminology. Philoshopy. Practice). Kyiv, 2020. 

This book dwells on the subject of justice in judicial process, combining scholarship and 
philosophy (as the love of wisdom). It has been prepared in the course of the research, in 
particular that of the philosophy of justice, but not exclusively. The author has researched 
judicial process theoretically as a scholar, worked at the European Court of Human Rights 
as a Registry lawyer (basically as a law clerk assigned not to a specific judge but to a divi-
sion of the Court), participated in a selection for the newly-formed High Anti-Corruption 
Court (being an insider to the formation of this Court), has some trial practice, initiated and 
conducted moot courts, taught related disciplines in law schools, made court trial films as a 
film director. This work therefore derives from various experiences.  

This edition’s key text is in the form of definitions of various concepts, summarized during 
the research, some of it being new. In this way we continue to approbate our research re-
sults, introducing their meanings into scholarly and popular science circulation. Besides 
some 230 definitions, the edition’s special feature is the addition of thematic quotations, 
inter alia hundreds of citations from legal acts, court decisions, scholarly works as well 
aphorisms and 15 parables. Such the presentation is not new. A potential novelty may be 
in the attempt to combine meanings of scholarship and wisdom on judicial process.  

This book may therefore be of interest to law students, academics, all interested in law 
and justice as well as legal practitioners engaged in litigation, primarily trial attorneys and 
judges. It may also appeal to those interested generally in law and justice. For the ease of 
perception and search, definitions and expressions are provided in alphabetical order and 
bold italic markings are given to terms defined in separate articles. Quotations in foreign 
languages (sometimes quoted in the original) have been translated by the author. 

The author’s study of the philosophy of justice substantiates several theses as partly de-
tailed in his monograph “Philosophy of Justice” (2011) and other publications (the list is 
provided therein), in particular: justice (pravosuddya – in Ukrainian) is a judicial exercise of 
the idea of law, it essence being determined by the content of a concept of law (we distin-
guish this concept of pravosuddya from the concept of “judicial proceeding” (sudo-
chynstvo) as a form of "judicial process"); pravosuddya is revealed in a multitude of mean-
ings (resolutive, balancing, anthropological and others); the quality of justice is guaranteed 
and determined by the quality of its actors, their integrity (this issue presently is of con-
temporary importance in Ukraine in the light of the judicial reform), and the quality of ju-
dicial proceedings as a form of judicial process; pravosuddya is exercised by courts and in 
courts of law, but not only by judges; the content of the philosophy of justice is condi-
tioned by the content of the judicial philosophy (especially that of a judge), as judges play a 
major role in the theater of the court of law.  

The author is grateful to all who contributed to this publication in various ways, including 
the reviewers, and above all to his scholarly Teachers at various institutions: Prof. Dr. Petro 
Rabinovych (Lviv University), Prof. Phillip I. Blumberg (University of Connecticut School of 
Law), Prof. Dr. Volodymyr Babkin (1924-2018) (Koretsky Institute of State and Law of the 
National Academy of Sciences of Ukraine) and Prof. Winfried Brugger (1950-2010) (Heidel-
berg University). 

The author does not consider this publication, overall or the definitions in particular, com-
plete, and hence plans to continue the research, encouraging colleagues to do the same.  

Author. Kyiv – Strasbourg – Tyachiv. 

 

 Publications: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Go8vP14AAAAJ 
 Filmography: www.imdb.com/name/nm6484261 
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ПРО АВТОРА 

 
В’ячеслав Бігун народився і виріс у Тячеві в багатоетнічному Закарпатті в сім’ї інжене-
ра Степана Юрійовича Бігуна та медика Марії Василівни Бігун (Свид). На відмінно за-
кінчив Тячівську середню школу №1. Відтак працював на місцевому хлібозаводі. Вищу 
освіту здобув у Львівському університеті імені І. Франка, спочатку вступивши на підго-
товче відділення, згодом — на юридичний факультет, який закінчив із відзнакою в 
1997 році, здобувши кваліфікації юриста-спеціаліста, військового соціолога та рефе-
рента-перекладача англійської мови. 

Учасник молодіжного правничого руху — один із ініціаторів і очільник низки організа-
цій: Об’єднання студентів-правників у Львові (1995-1997), Українська асоціації студен-
тів-правників (1996-1997), Координаційна рада молодих юристів України при Мініс-
терстві юстиції України (2007-2010). Ініціатор Всеукраїнського тижня права та Міжна-
родного правничого конкурсу ім. В. М. Корецького. 

Здобувши за конкурсом стипендію, навчався у США в Університеті Коннектикут 
(University of Connecticut School of Law), де вивчав американське та міжнародне пра-
во, здобувши в 1998 році ступінь магістра права (LL.M.). Відтак працював на провідну 
американську юридичну фірму в Німеччині та Україні. 

З 2000 року в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (спочатку — 
аспірант (2000-2003), відтак — науковий співробітник (з 2004, з 2011 після початку ро-
боти в Європейському суді з прав людини — на громадських засадах). Перший аспі-
рант денної форми навчання Інституту з філософії права. 16 червня 2004 року захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 
12.00.12 — філософія права. Тема дисертації: «Людина в праві: аксіологічний підхід» 
(науковий керівник: д. ю. н., проф. В. Д. Бабкін). Водночас займався науковим редагу-
ванням міжнародного часопису «Проблеми філософії права». З 2005 року досліджує 
філософські проблеми правосуддя в їх теоретичних і практичних вимірах. 

Додатково навчався і науково стажувався за кордоном, зокрема, з-поміж іншого, в 
Академії міжнародного права в Гаазі (1995), в Інституті Європейського університету в 
Флоренції (1996), Міжнародному інституті прав людини в Страсбурзі (2006, 2007, 
2013; під керівництвом Ж.-П. Кости), на юридичному факультеті Гейдельберзького 
університету (2004-2005, під керівництвом проф. В. Брюггера).  

Здобув режисерський фах і ступінь магістра кіномистецтва в Балтійській школі кінема-
тографії та ЗМІ Талліннського університету та Університеті Парижу III Нова Сорбонна. 
Створив фільми за матеріалами справ Європейського суду з прав людини, конкурсами 
до оновленого Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду.  

Дослідницьку діяльність поєднував із викладацькою у низці провідних юридичних на-
вчальних закладів (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київсь-
кий університет права НАН України). Започаткував низку інноваційних дисциплін.  

Працював також юридичним журналістом — редактором «Юридичної газети» та су-
довим юристом — у Секретаріаті Європейського суду з прав людини (Страсбург). У 
2018 році брав участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду. 

Дослідницькі інтереси: філософія права, зокрема філософія правосуддя, антропологія 
та соціологія права, конституційне право, Європейське право прав людини, порівня-
льне правознавство, юридична професія та освіта, резонансні судові процеси.  

Доробок на 2020 рік охоплює близько 600 публікацій та 30 фільмів.  

 Публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Go8vP14AAAAJ 
 Фільмографія: www.imdb.com/name/nm6484261 
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