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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Конституція України заклала 
підвалини становлення достуn

ності правосуддя, визначивши, 

що звернення до суду для захис

ту прав та свобод людини і гро

мадянина гарантується безnосе

редньо на підставі Основного 

Закону (ст 8), а юрисдикція судів 
nоширюється на всі nравовідно

сини , що виникають у державі 

(ст. 124)[2; 1996. -NQ ЗО -Ст. 141]. 
У Законі «Про судоустрій Украї
ни» (2002 р.) зазначається , що 

судова система забезпечує дос
тупність правосуддя для кожної 

особи в порядку, передбаченому 

Конституцією й законами України 
(ст. З) [10; 2002. -NQ 10. -Ст 441]. 

Питання оскарження рішень 
суду nершої інстанції є одним з 

визначальних у дослідженнях 

цоступності правосудця. Основ

ний Закон передбачає дві форми 

такого оскарження- апеляційну і 

касаційну (ст. 129). В організацій
ному плані воно відбивається в 

ієрархічній побудові судовоі сис

теми за вертикаллю. Процесу

альний аспект цієї проблеми вив

чали такі науковці, як І .А. При

ходько [12, с. 590-664], В.М . Жуй-
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ков [З , с. 74-150], О.Ю. Костючен
ко [5] , А.Й Осетинський [8] 
О. Б Абросимова [1 с 13-21] 
Отже, постає завдання визначи

ти засади ієрархічної побудови 

судової системи. 

Питання вибору кількості 
інстанцій з перегляду судових 

рішень і форм останнього у 

світовій практиці вирішуються по

різному, з урахуванням історично

го розвитку й національних тра

дицій. Єдиних стандартів щодо 

цього nитання немає , однак 

аналіз існуючих серед правників 

nоглядів і міжнародно-nравових 

актів (n. 5 ст 14 Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні 

права 1966 р. [6]; ч . 2 ст. 2 Про1·о
колу N2 7 до Конвенції про захист 
прав людини та основоnоложних 

свобод [1 О; 1998. - N2 1 З-С 270-
302}) дає підстави підкреслити. 
що справа має розглядатися по 

суті 2-ма судовими інстанціями

місцевим та аnеляційним судами. 

Це випливає з правової природи 

інституту апеляції, який спрямо
вано на забезnечення законності 

рішення суду першої інстанції, 

усунення можливих суддівських 
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помилок, досягнення більш ком

петентного розгляду справи шля

хом повного (або часткового) пе

регляду рішення суду колегіаль

ним складом суду 

З огляду на наведений підхід, 
у кожному випадку має бути за

безпечена можливість апеляцій

ного перегляду судового рІшення , 

що не повинно бути зумовлено 
необхідністю виконання додатко

вих умов, окрім передбачених 

процесуальним законом і розсу

дом певних посадових осіб, від 

яких залежало б внесення апе

ляції. З метою гарантування пра

ва підсудного на оскарження 

рішення суду в кримінальному 

судочинстві доцільно ~простити 

форму подання апеляцІйної скар
ги й дозволити підсудним зроби
ти це усно шляхом занесення 

відповідно! заяви до протоколу 

судового засідання . 

Єдиним об~рунтованим ви

нятком із права на апеляцію су

цової справи можна вважати пе

регляд рішень, постановлених за 

участю присяжних засІДателів , 

оскільки процедура їі розгляду 

останньо1 не може бути забезпе
чена при апеляцІйному пере

гляді Тому для рішень суду при

сяжних доцільно передбачити 

лише можливість касаційного ос

карження 

Отже . в лобудові судово• си

стеми необхІдним 1 достатнІм є 
наявність 2-х загальнодоступних 

інстанцій · місцевого суду, який 
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розглядає справи по суті , й апе
ЛЯЦІйного суду, який надІлено 

повноваженнями з повного пере

гляду справи й виправлення су

дових помилок . Існування 

бІльшої кількості можливостей 

перегляду судових рІшень у всІх 

випадках підриває стабільність 

останніх, затягує загальний строк 

розгляду судами справи і спричи

няє nеревитрачання ресурсів 

цержави, спрямованих на забез
печення дІяльності судово'І систе

ми. Подальший перегляд рішень 

держава повинна забезnечувати 

лише для справ найскладніших, 

резонансних і таких, що мають 

суттєве ~начення для належного 

спрямування судової практики . 

У касаційній інстанції розгля

даються матеріали справи сто

совно наявності порушень мате

рІального 1 процесуального пра

ва. У світовій практиці ці функції 
виконують органи , якІ посідають 

найвище становище в судовій 

ієрархії. Одночасно призначення 

вищих судових інстанцій полягає 
у вирішенні найскладніших пи

тань правозастосування, в на

лежному спрямуванні судової 
практики й забезпеченні стабіль

ності всієї судової системи Отже, 
касаційна інстанція повинна бути 
організаційно єдиною, осюльки 

nри розподілІ їІ функцій між декіль
кома судами не може бути вста

новлено одноманІтності судово.,. 

практики 

Верховний Суд (ділі- ВС) Ук-
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раїни , як найвищий судовий 

орган , має концентрувати в собі 
nовноваження касаційної 

інстанції. Його nравовий статус 
nовинен бути посилений у такий 

сnосіб (1) судові nовноваження 
(в окремих випадках . чітко визна

чених процесуальним законом) 

необхідно надати не тільки судо
вим nалатам, а й сnільним їх за

сіданням , а також Пленуму ВС 
України . їм належить вирішувати 
сnори , що виникають nри неодна

ковому застосуванні норми пра

ва судами різних юрисдикцій та в 

інших виняткових виnадках . ок

реслених законом, розглядати 

справи в порядку виключного 

nровадження ; (2) nостанови Пле
нуму ВС України повинні мати для 
суб' єктів правозастосування обо

в'язковий характер Вони вправІ 

давати тлумачення норм права, 

заnовнювати прогалини законо

давства ; (З) ВС України належить 

мати повноваження брат у своє 

провадження й розглядати будь

яку справу, що перебуває на роз

гляді в судах загальної юрис

дикціf, з огляду на Ії складність 

або важпиве значення для сусnіль

ства . Така зміна підсудності може 

мати місце як з інщіативи суддів 

ВС . так і за клопотанням сторін 

по справі ; (4) Державну судову 
адміністрацію слід вивести із си

стеми виконавчої влади й підпо

рядкувати ВС Украіни; (5) ВС Ук

раїни наділити правом законо

давчої ініціативи стосовно суспіль-
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но важливих питань, (6) усі рішен
ня ВС України по конкретних 
справах, рІшення його органІв з 

внутрішніх питань діяльності су

дової влади , узагальнення судо

вої практики повинні в обов'язко

вому порядку розміщуватися як у 

Єдиному державному реєстрі су

дових рішень, так і в спеціально

му друкованому виданні судово"і 

влади. 

Аналіз міжнародно-правових 

стандартів дає підстави стверд
жувати, що звернення до касацій

ного суду може бути зумовлено 

більш суварими обмеженнями 

стосовно його форми , підстав 

(наnриклад, виключною складні

стю справи, ціною nозову) і nере

цумов (зокрема, необхідністю nо
nереднього nерегляду сnрави 

апеляційним судом) До того ж 

присутність особи при розгляді їі 

справи судом касаційної інстанції 
не є обов'язковою Найсуттєві

шим порушенням nрава особи на 

достуn до суду касаційної 

інстанції слід вважати порушен

ня розумного строку цього розг

ляду Вирішити проблему можна 
шляхом обмеження nрава на пе

регляд справ касацІйною інстан

цією відnовідно до ·Іх складностІ 

та принципового значення для 

розвитку судовоі nрактики. Є сенс 

заnровадити nорядок подання 

касаційної скарги . коли дозвіл на 

це даватиме апеляційний суд , 

зокрема, його колегія у складі 3-х 

суддів (До речі . така практика є 
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досить nоширеною в судових си

стемах країн Євроnи). Це вирі

шить nроблему nеревантаження 

касаційного суду й відnовідатиме 

рівномірному розnоділу функціо

нальних обов'язків між судами 

різних судових інстанцій. (Слід 
зауважити, що за даними судової 

статистики судді аnеляційних 

судів найменше навантажені). 

З огляду на вищенаведені 
міркування вважаємо недо

цільним утворення додаткових 

вищих касаційних судів, окрім уже 

існуючих. У перспективі необхід

но розглянути nитання про відмо

ву від функціонування вищих 

спеціалізованих судів з nереда

чею їх повноважень спеціальним 

судовим колегіям ВС України й 

суттєвим обмеженням підстав 
для касаційного nерегпяду судо

вих рішень. 

При визначенні засад nобудо

ви судової системи за вертикал

пю виникає ще одне важливе пи

тання - сnіввідношення інстанції 
по оскарженню судових рішень та 

їх організаційного втілення в лан

ках цієї системи. З точки зору до

ступності оптимальним є варіант 

«одна судова ланка =одна судо

ва інстанція~>. Проте його не зав

жди є змога дотриматися. По

рівняльно-правовий аналіз 

свідчить, що в більшості країн 

світу суди, особливо вищі, часто 

поєднують функції 2-3-х 

інстанцій. Так, у РФ Федеральний 

суд республіки (верховний суд). 
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області, краю, міст федерально

го значення, автономних окрупв 

та автономних областей є одно

часно судом nершої, судом дру

гої і третьої інстанції, а арбітраж
ний цього ж рІвня- судом першої 

і другої інстанцій [8]. 
Судова система, де яскраво 

втілюється принциn «одна судо

ва ланка = одна судова інстан
ція», на пострадянському nро

сторі існує в Естонській Рес
публіці, за Конституцією якої 

ієрархія судів має такий вигляд: 
(1) повітові, міські й адміністра
тивні суди; (2) окружні суди; (З) дер
жавний суд (статті 148 і 149), що 
становлять собою, вІдповідно, 

суди першої. другої й вищої 
інстанцій. Окружні розглядають в 
апеляційному порядку рішення 

судів першо і інстанції, державний 

суд (який, по суті, є Верховним), 

як вища судова інстанція розгля

дає судові рішення в касаційно
му порядку й одночасно виступає 

органом конституційного нагляду 

[11, с. 382, 383]. Така побудова 
судової системи досить приваб

лива з погляду їі зрозумілості й 

простоти. Але слід мати на увазі, 

що Естонія є досить невеликою 
за розміром і територією країною 

загальна площа якої 45,2 тис. кв. 
км, а населення -1,44 млн. f11, 
с 3821 (що nриблизно дорівнює 
населенню м. Харкова). 

Можна (хоча й з певним зас

тереженням) навести приклад 

судової системи Швеції, де роль 
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nершої судової інстанцй викону

ють сесійні суди, кожен з яких має 

свій установлений урядом тери
торіальний округ Надворний суд 

- це вища інстанцІя по справах, 

що розглядаються нижчими суда

ми: він здІйснює нагляд за ними. 

Верховний суд ЦІЄЇ кра1ни вва

жається остаточною інстанцІєю, 

в якІй може бути розглянуто спра
ву. Він також має право слухати 

низку сnрав по першій інстанцІї, 

в основному nов язаних з консти

туційною відповідальнІстю 

міністрІв і вищих посадовців дер

жави, тобто тут зазначений прин
цип порушується [4, с 339-341] 

Розглянемо можливість 

втілення принципу «одна судова 

ланка = одна судова інстанція» в 
судовій системі Украіни. Перш за 

все виникає заnитання: чи меж

пиво органІзаційно nоєднати 

функції 2-х інстанцій в одніи су

довій ланці? В одному з проектів 
Закону «Про судоустрій». розраб

пеному В І Шишкіним пропону

валося створити 5 окремих судо
вих ланок, які мали б апеляцій

но-касаційну ієрархію відповІдно 

цо правової спеціалізацІї [14, 
с. 1 0-12]. У ньому наводилася 
можливість поєднання 2-3-х 

інстанцій в одній судовій ланці 
Такий підхід вбачається помилко
вим, оскільки він порушує основнІ 
засади побудови судової систе

ми. 

По-перше , виконання 
функцій декількох інстанцІй має 
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організаційні вади: часто немаж

пиво забезпечити, щоб справи в 
порядку касації чи апеляц11 слу

хали різні суддІ У такому разі суд
дя навряд чи відхилиться від 
власного попереднього рішення 

й, по сутІ, вистуnатиме суддею у 

9ЛаснІй справі (в оскарженні 

йдеться про спІр сторони ІЗ су

дом, який ухвалив рішення} , а 
також при цьому порушується 

безсторонність суду Окрім того 
процесуальним законодавством 

прямо передбачається заборона 
участі одного й того ж судді в роз

гляді справи в різних судових 

інстанціях і в тій же інстанції при 
скасуванні попереднього рішен

ня судом вищого рівня (ст. 21 
ЦПК, ст 28 КАС, ст 55 КПК). 

По-друге у касацІйний суд, 
який має бути вищим судовим 

органом і виконувати насамперед 

функцІю забезпечення єдності 

судової практики, призначаються 

судці з більшим стажем роботи 

до яких висуваються суворІшІ 

вІкові обмеження як певні гарантії 

іх фахової компетентності Ана

логічна кореляцІя має місце і сто

совно суддів першої й другоІ (апе
пяційної) інстанцій Так, Законом 
України «Про статус суддІВ» ус

тановлено, що на посаду судді 

першої інстанції може бути реко

мендовано громадянина України 

не молодше 25 років , який має 

вищу юридичну освіту і стаж ро

боти в цій галузІ не менше 3-х 

роюв. Суддею апеляційного суду 
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може бути громадянин України , 

який досяг ЗО років і має стаж 

роботи в галузі права не менше 

5-ти років , у тому числr не менше 

З-х років на посаді сумі. Вік сумі 

Вищого спецІалізованого суду не 

може бути меншим ЗО роКІв , а 
стаж роботи в галузr права - не 

менше 7 -ми років, у тому числі не 

менше 5-ти років суддівського 

стажу. Сумею ВС України може 

бути обраний громадянин Укра"і

ни , який досяг 35 років. має стаж 
роботи не менше 1 О-ти років, 
включаючи як мінrмум 5 років на 
посаді судді [2; 199З . - N2 8. -
Ст. 56]. Сво"і вимоги передбаченІ 
й в інших краІнах Так, в Італії 

існує система nІдвищення сумі в 

ранзі з відповідним переведен

ням до вищого суду nісля завер

шення певного строку перебуван

ня на посаді [Див .. 7. с 16]. 
Отже, при сумrщеннr функцій 

декількох rнстанцій в одному суді 

порушується вимога компетент

ностІ суду, а значить, і принцип 

достуnності правосумя. 

ТретІй аргумент. який можна 

навести проти суміщення кількох 

інстанцій в одному суді, містить
ся в рішеннІ Конституційного 

Суду (далі- КС) України у справі 

за конституційним поданням 62 
народних деnутатів щодо вІдnо
відності Основному Закону краї

ни (конституцІйності) n. З ч . 2 
ст 18, статей З2-З7, підпункту 5 
n З розд VII «Прикінцеві та пе
рехідні положення» Закону «Про 
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судоустрій України» У n. 42 мо
тивувальної частини цього рішен

ня зазначено: «Системний аналrз 
положень частин 2, З,4 ст. 125 t 

n 8 ч . З ст 129 Конституцїі Украї
ни засвідчує , що побудова систе

ми судів загальної юрисдикції уз

годжується зі стадІями судочин

ства , ВІдnовідними формами про

вадження (зокрема , в апеляційній 

і касаційній інстанціях) . За 

змістом цих положень апеляцІй

ною ІНСТЗНЦІЄЮ НЗЗВЗНІ ЗПР,

ЛЯЦійні суди, а касаційне nровад
ження може здІйснюватися у 

відповІдних судах, визначених 

ст: 125 Конституцїr України» [1 О ; 

200З.' - N2 51 , ч. 1 . - Ст. 2705]. 
Функції останніх нині виконують 

вищі спеціалrзовані суди й ВС Ук

раїни , що, по суті , суперечить 

nринциnу «одна судова ланка ::: 
одна судова інстанцrя» 

Донедавна ВС Украrни теж 
факmчно виконував функції деюль

кох інстанцій. За ЦПК Украrни 
(196З р., ЯКИЙ ВТраТИВ ЧИННІСТЬ) 
ВС України по першій інстанції 

розглядав справи за скаргами на 

рішення . дії чи бездіяльність Цен
тральної виборчоr комrсіt , їі зая

ви про скасування реєстрацІі пев
ноr особи як кандидата в Прези
дента України (статті 24З · і 24З16 

ЦПК) і скарги на рішення держав

ного органу України у справах 

релігіі, прийняті щодо релігійних 
організацій (ст 24812 ЦПК) [2: 
196З. - N2 ЗО -Ст 464]. Така си
туація порушувала право особи 
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на оскарження судового рІшення, 

оскільки ВС України є найвищим 

органом у системі судового уст

рою держави. Новий ЦПК (2004 р. ) 

застосував принципово інший 
підхід , згідно з яким усІ справи, 

що підпягають вирішенню в по

рядку цивільного судочинства 
розглядаються районними, рай

онними В Містах , МІСЬКИМИ Й 

міськрайонними судами, тобто 

МІсцевими (ст. 107) [2; 2004. -
N2 40-41 , 42 - Ст. 492]. 

Зважаючи на наведені аргу

менти , слід розглянути 

доцільність існування Апеляцій

ного суду України , Існування яко
го передбачено Законом «Про 

судоустрій України» (статті 25 і 

26). його створення зумовлено 
nотребою переглядати в апеляцій
ному порядку судовІ рішення по 

справах, розглянутих по першій 
інстанцїі апеляційними загальни
ми судами, у тому числі військо

вими апеляційними З огляду на 

забезпечення доступності право-

І суддя функціонування цього суду 

вважаємо недоцільним. Поясни

мо НаШу ПОЗИЦІЮ. 

1. Апеляційні загальні суди по 
першій інстанції розглядають не

значне число справ, які на прак

тиці зустрічаються не досить ча

сто. Згідно зі ст. 34 КПК України 
це справи про злочини (а) проти 

основ нац10нальноІ безпеки, пе
редбачено статтями 1 09-114 КК 
України, і (б) за вчинення яких КК 

України передбачено покарання 
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у виді довічного nозбавлення волі 
(ст З4, п . З ст 26 КПК Украіни). 

За ст. З6 КПК України ВІйськовим 

судам регІОНІВ , Військово-Морсь

ких Сил (як судам першаТ 
ІнстанцІІ) ПІДсуднІ справи про зло
чини осіб. (а) яю мають вІйськове 

звання полковника капітана І 

рангу й вище, (б) які займають 

посаду від командира полку, ко

мандира корабля І рангу й вище, 

а також рівних їм за службовим 

становищем, (в) які вчинили зло

чин, за який в умовах мирного 

часу законом передбачено мож

ливість призначення покарання у 

виді довічного позбавлення волі 
[2, 1961. - N2 2 -Ст 15] 

За даними судовоі статисти

ки , у 2005 р. апеляційні суди по 

першій інстанцїі розглянули й за
кінчили провадження по 1 тис. 

кримінальних справ (О 015 % ВІД 
загальної кількості розглянутих 

усіма судами цієї інстанцІІ) . У 
2006 р. ця цифра склала 97 4 
(0,01 з%), у 2007 р. - 890 (0,01 %) 
[1З, с. 18]. 

2 Як зазначено у наведено
му вище рІшенні КС України. по

будова системи судів загально'і 

юрисдикцІІ узгоджується зі стадІ

ями судочинства, відповідними 

формами провадження (зокрема , 

в апеляційній і касаційній 

інстанціях) [10: 200З - N2 51 ч . 1 . 

- Ст. 2705] Існування Апеляцій
ного суду не узгоджується із цим 

nоложенням, адже функцІі цієі 
інстанцїі разом з ним виконують 
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інші апеляційні суди . І хоча Зако

ном «Про судоустрій України» 

(ч 2 ст. 25) цей Суд теж вІднесе
но до судів апеляційних , фактич

но він становить іншу, відокрем

nену ланку судової системи 

З Фінансування окремого 

суду потребує значних фінансо
вих та органІзаційних витрат дер

жави, що , вважаємо. недо

цільним через незначний обсяг 

nовноважень, якими він наділе

ний. 

4. Такий суд має бути створе
но в столиці (1 О; 2002. - N2 40 -
Ст. 18561 а це віддаляє апеляцій
ну інстанцію з огляду на територі

альний аспект 

5. При nрийнятті у 2002 р 
Закону «Про судоустрій України» 

діяв ЦПК України 196З р., за яким 
суди другої ланки розглядали по 

nершІй інстанції низку справ . За 
ст 12З цього Кодексу військовим 

судам регіонів Військово-Морсь

ких Сил (як судам першої 
інстанції) були підсудні справи на 
незаконні дії й рішення військо

вих службових осіб та органів 

військового управління на рівні 
військових об'єднань і вище . 

Згідно зі ст. 124 ЦПК Укра·Іни 196З р. 

цивільні справи, у яких однією зі 

сторін був районний (міський) суд 

чи військовий суд гарнізону, розг

лядав відповідно ВС України. вер
ховний суд АРК, обласні суди, 

Київський , Севастопольський 
міські суди, військові суди регі

онів , Військово-Морських Сил [2. 
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196З - N2 ЗО -Ст 464]. Отже, з 

nрийняттям нового ЦПК України, 
за яким усі цивільні справи по 

першій інстанції розглядає мІсце

вий загальний суд (ст. 1 07) [2 
2004. - N2 40-41 , 42 - Ст. 492], 
кількість справ які має перегля

дати Аnеляційний суд Украіни , 
значно зменшилася , як і потреба 

в діяльності цієї судової устано

ви. 

Наведені аргументи дозволя

ють дійти висновку про не

доцільність запровадження тако

го інституту, як Апеляційний суд , 
і запропонувати зосередити роз

гляд усіх відповідних справ по 

першій інстанції в місцевих за

гальних судах . Це підсилить ста

тус су,адів цих судів , адже в та

кий спосіб висловлюється довіра 
до них . Та й у КПК України зазна

чено, що розгляд справ про зло

чини, за які законом предбачена 

можливість призначення пока

рання у виді довічного позбавлен

ня волі , у суді першої інстанції 

розглядаються судом у складі 2-х 
су,адів і З-х народних засідателів 

(ч . З ст. 17), тобто слухання 
більшої частини справ, підсудних 

апеляційному загальному суду по 

першій інстанції, є колегіальним 

[2; 1961. - N2 2. -Ст. 15J. Для 
підвищення рівня компетентності 
розгляду відповідних справ, що 

розглядаються без участі nред
ставниКІв народу, є сенс запрова

дити їх колегіальне слухання в 

місцевих загальних судах (у тому 
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~о~ислі й у військових) . 
На сьогоднІ в судовій системі 

Украіни досліджуваний нами 

принцип «одна судова ланка = 
одна судова інстанція» повністю 

цотримано лише в цивільному 

судочинстві (місцевий суд, апеля

ційний суд, ВС України). У кримі
нальному судочинстві й підсис

темі військових судів додатковою 

nанкою виступає АпеляцІйний 

суд УкраІни, щодо функціонуван
ня якого ми вже висловили свої 

міркування 

У п.З розд. ІІІ Концепцїі вдос

коналення судівництва для ут

вердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейсь

ких стандартІв систему судових 

інстанцІй пропонується організо

вувати з урахуванням необхід
ності забезпечення учасникам 

судочинства рівних nрав на ос

карження судових рішень. Для 

цього кожен суд має виконувати 

функції лише однієї інстанцІї· 

місцеві суди- першої, апеляційні 

суди - апеляційної, вищі суди -
касаційної, ВС України - касацій

ної інстанції (у виняткових випад-

ках) Цей nідхід пояснює потребу 
утворення в системІ судів загаль

них вищих судів - цивільного і 
кримінального як касаційної 

інстанції відповідних юрисдикцій 

(n. З розд ІІІ Концеnції) [10, 2006. 
- N2 21.- Ст. 324]. Така ситуацІя 
декларує принцип «одна судова 

ланка = одна Інстанція», однак 
при цьому суттєво звужується 

роль ВС України, який фактично 

втрачає статус найвищоІІНстанції 
й можливість суттєво впливати на 

спрямування судової практики, 

перетворюючись на установу з 

перегляду справ у виняткових 

обставинах. Іншим варіантом 

розв'язання даної суперечності 

може бути ліквЩація вищих сnеціа

лізованих судів і зосередження 

функцій касаційної інстанції у ВС 
УкраІни, що призведе до пІдви

щення статусу цього органу і 

збільшить у декілька разів обсяг 
навантаження на нього. Крім того, 

такий підхід зумовить не

обхідність внесення змін до Кон

ституції України, у якій прямо пе

редбачено запровадження вищих 

спеціалізованих судІв (ст. 125). 

Список літератури: 1. Абросимова Е.Б КонстмтуционнЬІе основЬІ судебной власти в 
зарубежнЬІх странах: Консnект nекций - Тверь: Твер. гос. ун-т 2000 -бОс 2. ВідомоСТІ Вер
ховноІ Ради УкраІНИ З Жуйков В М. Судебная реформа nроблемЬІ достуnа к nравосудию. -
М : Статут, 2006.- 283 с . 4. Исаев МА Механизм государственной власти в странах Сканди
навии - М.: Городец, 2004 - 400 с. 5. Костюченко ОЮ. Аnеnяційне оскарження судових 
РІшень у кримінальному nроцесІ Украіни -Автореф дис .... канд юрид. наук· 12.00.09 - К., 
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Президн Верхов Ради УРСР N9 2148-VIII від 1910 73 р 11 МеждУнар документЬІ no nравам 
человека - Х РИФ «Арсин, ЛТД» , 2000. - С 64-85 7. Оберто Дж Коментар до Закону 
N9 3018-11 «Про судоустрій УкраінИ» /І Генеральний директорат з nравових nитань Ради Євро-
11>4. - Страсбург. 1912 2002 р - PCRED/ DGV Ехр (2002)52.- ЗЗ с 8. Осетинський А Й. ОрганІЗаЦІЯ 
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та функціональні засади даяльності касаційної інстанції (на nрикладі судової nалати Вищого 
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СЗ РФ. -1997. - ~ 1. - Ст. 1. 10. ОфіційІ'ІИЙ вісник Укра1ни. 11. Правоохранительньае орrаньа 
стран Балтии: Учеб. nособ. І Под ред А Н. Соколова - Калининrрад· Янтарньаи сказ, 2004 -
427 с 12. Приходько И.А . Достуnность nравосудия в арбитражном и гражданеком nроцессе 

основньtе nроблемЬІ. - СПб .. Изд дом СПб. гос . ун-та, 2005. -672 с. 13. Про стан здійснення 
nравосуддя у 2006 р та завдання на 2007 р.: Постанова розширеного сnільного засідання 
Президії ВС України. президІі Ради суддів УІфаїни та колеrІі Держсудадміністрації від 16 бе
резня 2007 р , Nl! 1 З /1 Вісн . Верхоан СудУ Украіни. -2007. - N9 4 - С. 18-20 14 Шишкін В І 
КонцеnцІЯ судовоі реформи (та додаткові матеріали) - К.: Укр nравн фундацая, 1994 -
Виn . 1 . -55с 

Надійшла до редакцtІ 07. 03.2008 р. 

УДК 347.962 Е.Є. Сілантьєва, здобувачка 
npu кафедрі організаціі· судових 

та правоохоронних органів 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ 

В умовах триваючої судово

правової реформи необхідність 
концептуального осмислення 

проблем судової сnеціалізації 

знов постає як актуальна, оскіль
ки від цього залежить вибір по

дальших напрямків розвитку су

дової системи. Незважаючи на 

це, деякі положення, що стосу

ються спеціалізації, критеріїв ·п 

визначення, поділу юрисдикції 

спеціалізованих судів , залиша
ються дискусійними [Див . : 6, с. 5, 

168 

6; 7, с. 1, 4]. Отже, метою даної 
статті є аналіз низки спірних пи

тань розмежування юрисдикції 

спеціалізованих судів . 

Відповідно до п . 1 ст. 6 Кон
венції про захист прав та осново

положних свобод людини кожен 

при вирішенні питання щодо його 

цивільних прав та обов'язків має 

право на справедливий публічний 
судовий розгляд упродовж розум

ного строку незалежним і неупе

редженим судом, створеним на 
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