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посаду і є факторами, які зумовлюють спрямованість процесу вивчення людини, адже 

вивчаються не всі риси особистості, а тільки ті якості та характеристики, що мають 

значення для ефективної суддівської діяльності. Тому не в праві спростовувати тезу 

про те, що саме наука психології має значну роль у суддівській діяльності [3, с. 31]. А 

таким чином гарантії захисту прав та інтересів неповнолітніх забезпечується зокрема 

компетентністю суддів. Це значить, що компетентність суддів тісно пов’язана із 

питанням їх професійності, зокрема визначається, що прогресивною світовою 

практикою є встановлення стандартів професійної етики, обов’язкових при здійсненні 

професійної діяльності [2, с. 185]. 

Отож на сьогодні можемо вважати, що професійна придатність осіб, які 

претендують на посаду суддів не є повною. На жаль сьогоднішній професійній добір 

суддів, який передбачений законодавством України визначає тільки певні вимоги та 

лише до окремих юридичних професій.  
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ВІДНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

Сучасна соціально-політична ситуація в Україні, що характеризується 

тимчасовою окупацією частини території держави та проведенням Антитерористичної 

операції зумовлює актуальність дослідження системи військової юстиції, що має 
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особливу предметну юрисдикцію – військову сферу, і наділяється широкою автономією 

від інших судових та правоохоронних органів. Одним з основних елементів цієї 

системи є військові суди, проблеми і перспективи відновлення яких є предметом 

нашого розгляду. 

На думку фахівців, проблемами у воєнній сфері залишаються: 1) недосконалість 

підходів до формування державної політики та правового регулювання відносин при 

забезпеченні законності та правопорядку; 2) наявність системних проблем у 

забезпеченні належного рівня правопорядку та дисципліни серед військовослужбовців 

в районах проведення антитерористичної операції; 3) відсутність скоординованих дій 

правоохоронних органів при здійсненні повноважень через їх вузьку спеціалізацію, 

розпорошення функцій досудового розслідування військових злочинів, оперативно-

розшукової діяльності, забезпечення представництва інтересів у судах, протидії 

корупції та забезпечення нагляду (контролю); 4) відсутність ефективної системи 

управління військовими правоохоронними органами як цілісною функціональною 

системою, здатною забезпечити законність у військових формуваннях та оборонній 

сфері; 5) недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу [1]. Вказані проблеми 

можуть бути розв’язані за допомогою інституціонального оформлення системи 

військової юстиції – тобто об’єднаної субординаційними і координаційними зв’язками 

судових органів і органів правопорядку, предметною сферою компетенції яких є 

правовідносини, що виникають відносно організації і функціонування органів 

державного управління військовим і військово-технічним будівництвом, оборонно-

промислового і наукового комплексів держави, військових формувань та органів, 

призначених для виконання завдань забезпечення національної безпеки і оборони 

воєнними методами і засобами. 

На сьогодні в Україні зроблено значні кроки на шляху до створення такої 

системи. Показовим у цьому відношенні можна вважати приклад військової 

прокуратури, які після реорганізації у «цивільні» прокуратури з нагляду за 

додержанням законів у воєнній сфері у 2012 р. були відновлені після загострення 

воєнно-політичної ситуації у країні. Це було оформлено у виді Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо утворення військових 

прокуратур від 14.08.2014. Згодом положення щодо військових прокуратур було 

закріплено у новому Законі України «Про прокуратуру» від 14.10.2014. Вони 

утворюють самостійну підсистему органів прокуратури: на місцевому рівні діють 

військові прокуратури гарнізонів, на регіональному – військові прокуратури регіонів, а 

вищу ланку цих прокуратур утворює Головна військова прокуратура, яка діє на правах 

самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України й очолюється 

заступником Генерального прокурора – Головним військовим прокурором. Військові 

прокуратури забезпечують реалізацію функцій органів прокуратури (організацію та 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, підтримання публічного 

обвинувачення, представництво інтересів держави в суді) у справах про військові 

злочини та щодо інших питань, які виникають у сфері військових правовідносин 

[2, c. 58]. 

Також очікується реформування Військової служби правопорядку Міністерства 

оборони у Військову поліцію. Так, в Указі Президента України «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний 

оборонний бюлетень України"» було передбачено, що Військова поліція буде 

структурою, яка здійснюватиме досудове розслідування злочинів, вчинених 

військовослужбовцями Збройних Сил України проти встановленого порядку несення 

військової служби, та проводитиме оперативно-розшукову діяльність. Організаційно 
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структура Військової поліції буде оптимізована відповідно до нової структури 

Збройних Сил України.  

Логічним завершенням побудови спеціалізованої системи військової юстиції 

вбачається впровадження військових судів. Звертаючись до історії питання, зазначимо, 

що до набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 2010 р. 

в Україні діяли також військові суди гарнізонів (на правах місцевих судів), військові 

апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України (на 

правах апеляційних) та Військова судова колегія (у складі Верховного Суду України). 

Військові суди належали до загальних судів і здійснювали правосуддя у Збройних 

Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону. 

Зокрема, їм були підсудні справи про злочини та адміністративні корупційні 

правопорушення військовослужбовців, а також деякі цивільні справи за їх участю. 

Судді цих судів перебували на військовій службі у Збройних Силах України та мали 

офіцерські звання. Проте з прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 2010 р. військові суди були ліквідовані. 

Військові суди, на думку фахівців, мали суттєві переваги порівняно з 

«територіальними» судами, оскільки враховували специфіку військової сфери. Ця 

сфера має низку особливостей, що стосуються застосування військової тактики, 

оперативної майстерності і військової стратегії. Вона регламентується спеціальними 

відомчими нормативними актами, більшою частиною таємними або для службового 

користування, робота з якими потребує відповідного рівня допуску до державної 

таємниці [3, с. 3-4]. Крім того, ці суди забезпечували доступність військовослужбовців 

до правосуддя й необхідну оперативність розгляду справ, оскільки підсудність справ у 

місцевих судах за територіальним принципом не може бути такою дієвою, як у 

військових судах, територіальна підсудність яких нерозривно пов’язана із структурою 

військових формувань. Мережа військових судів максимально враховувала специфіку 

розташування військових об’єктів, оскільки вони діяли на рівні військових гарнізонів. 

Таким чином, доводиться констатувати, що з ліквідацією військових судів 

особовий склад Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Служби 

безпеки України та інших воєнізованих формувань було позбавлено належного 

судового захисту, що протирічить не лише Конституції України, а й міжнародним 

стандартам, додержуватись яких зобов’язалась наша держава. У зв’язку з цим дедалі 

поширенішими є пропозиції щодо запровадження військових судів у судову систему, 

задля чого фахівці вважають першочерговим завданням прийняття закону щодо 

створення військових судів. 

Пропозиції щодо створення військових судів висловлюються й на рівні 

законодавчих ініціатив. На сьогодні це законопроекти «Про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо відновлення в системі загальної 

юрисдикції військових судів)» (№1896), а також «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо утворення військових судів та окремих 

організаційних питань)» (№ 2557). Однак досі жодний законопроект у цій сфері не 

знайшов підтримки законодавця.  

На наш погляд, відновлення військових судів є об’єктивно необхідним. Їх 

наявність зможе вирішити проблеми, пов’язані із визначенням територіальної 

підсудності на непідконтрольних державі територіях (там, де тимчасово не діють 

територіальні суди, правосуддя можуть здійснювати військові), а також здійснення 

правосуддя у різноманітних військових формуваннях, в т. ч. за місцем їх дислокації. 

Також вони сприятимуть врахуванню при здійсненні правосуддя особливостей 

військової сфери, статусу військовослужбовців, діяльності військової прокуратури та 

інших органів військової юстиції.  
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Разом з тим, необхідно враховувати той факт, що ефективне функціонування 

військових судів можливе лише за умови розв’язання низки проблем: (1) створення 

мережі цих судів з урахуванням дислокації об’єктів військової сфери (підлягає 

вирішенню, на якому рівні будуть створюватися ці суди: військових гарнізонів чи 

інших військових об’єктів); (2) визначення предметної юрисдикції цих судів, яка має 

бути розмежована з компетенцією інших судів (чи будуть відноситися до неї лише 

справи про військові злочини, чи й інші справи у військовій сфері); (3) визначення 

місця цих судів у судовій системі з урахуванням принципу інстанційності (чи будуть 

військові суди діяти лише на рівні судів першої інстанції, чи включатимуть відносно 

відокремлену підсистему судових органів різних інстанцій); (4) забезпечення належної 

кваліфікації суддів цих судів (шляхом встановлення підвищених вимог до них задля 

компетентного розгляду й вирішення відповідних справ, які повинні включати як 

особистий практичний досвід проходження військової служби, так і ґрунтовні знання у 

галузі військової справи); (5) забезпечення незалежності цих суддів і їхніх суддів від 

суб’єктів військового командування тощо. 

Очевидно, що передумовою розв’язання цих та інших проблем є наявність 

політичної волі щодо створення військових судів, однак в цілому вони окреслюють 

перспективи подальших наукових розвідок у цій сфері.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СУДУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ 

У даний час в українському суспільстві суд відіграє особливу роль: він може 

вирішити долю окремої людини, а може змінити напрям розвитку всієї держави. 

Вітчизняній історії відомі різні його інституційні форми, що відбивали відмінні за 

своїм змістом особливості правової й політичної систем. Однак сьогодні суд так чи 

інакше залучено до найскладніших соціально-економічних і духовних процесів, він 

впливає на спосіб організації юридико-культурного соціуму. Нині своїм рішенням суд 

може суттєво впливати на політичні, економічні, правові, соціальні та інші процеси. Ці 

зміни викликали, у свою чергу, зростання звернень за захистом прав і законних 

інтересів у суди всіх рівнів та інстанцій. 
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