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КАСАЦІЙНІ СУДИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
ВЕРХОВНОГО СУДУ

В Україні існує суд, який є найвищим судом у системі судоустрою 
України. Його функції полягають в тому, щоб максимально забезпечу
вати сталість та єдність судової практики, які визначені процесуальним 
законом.

Верховний Суд знаходиться у місті Києві [1].
Що ж до діяльності Верховного суду, то вона регулюється Консти

туцією України і Законом «Про судоустрій і статус суддів» і здійсню
ється за трьома судовими інстанціями:

I. Судова інстанція — розглядає справи по суті, тобто розглядає і 
вирішує справи.

II. Апеляційне впровадження — це перегляд справ рішень суду 
першої судової інстанції. В апеляційних судах рішення, яке вважається 
незаконним і не достовірним може бути скасовано частково, повністю 
або залишитись без змін.

III. Касаційне провадження — ця інстанція перевіряє законність 
рішень суддів першої та апеляційної інстанцій.

У Законі України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 36 зазначено, 
що Верховний Суд здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції. А 
у випадках, визначених процесуальним законом, — як суд першої або
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апеляційної інстанції [2]. З цієї статті зрозуміло, що Верховний суд має 
багато повноважень і може виступати будь-якою судовою інстанцією, 
якщо це не суперечить законодавству.

Касаційні суди — це важлива складова Верховного Суду.
Існують такі касаційні суди: касаційний адміністративний суд, 

касаційний господарський суд, касаційний кримінальний суд і 
касаційний цивільний суд.

Кожний касаційний суд має свої функції і повноваження, що 
визначені процесуальним законодавством і, як вже було зазначено 
раніше — вони грають важливу роль у складі Верховного Суду.

До складу кожного такого суду входять судді відповідної спеціаліза
ції і кваліфікації. У кожному касаційному суді утворені судові палати з 
розгляду окремих категорій справ і, звичайно, з урахуванням спеціалі
зації суддів [3].

Кількість та спеціалізація судових палат визначаються рішенням 
зборів суддів касаційного суду.

Суд касаційної інстанції перевіряє правильність використання 
судами першої і апеляційної інстанцій норм матеріального и процесуа
льного права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати 
докази, які не були встановлені в оскарженому судовому рішенні.

Якщо говорити про засуджених касаційними судами, то суд каса
ційної інстанції не має права застосовувати закон про більш тяжке 
кримінальне правопорушення чи суворіше покарання для засудженого.

Коли проходить касаційний розгляд, засуджений підлягає обов'яз
ковому виклику в судове засідання для участі в касаційному розгляді, 
якщо суд визнає обов'язкове його участь.

Отже, Верховний Суд- це найвищий суд у системі судоустрою 
України. Він має в своїй структурі касаційні суди з розгляду різних 
справ і з різними юрисдикціями, повноваженнями та функціями. Ці 
суди мають дуже важливе значення в Україні, тому що вони перевіря
ють правильність рішень суддів першої і апеляційної інстанцій.
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