
НЕСТЕРЧУК JI. 11. 

Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>, 

старший вик..,-та;:ха'І кафедри організації судових та правоохоронних органів 

СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ВИКЛЮЧНО СУДАМИ 

П~П3НН}І ІІ((НО реформ Н <.:у;юніtі СИСТС\іІі УкраЇНИ t-: актуа;ІhНИМИ, 

оскі..1ьки віJсутні чітке та є.J:ине уяв .. 1ення про мету рефор:\ш, способи 
її провецення та реалізації. Перебу;::юва су.J:ової системи за уявою ба

гатьох з реформаторів :v~ає бути го .. 1овною ск..1а.аовою правової рефор
ми. Заn.ааппя:ми цих рефор:~латорських н.tіп с: у.Jоскопалеппя процесу 

3 пі.Jnищеппя якості :шкопіn і приnе.Jеппя їх у поnпу nі.Jпоnідпість з 
КонсппуІ(ією України та \іІіжнаро.іLНИ\І 3аконо.;ш.нстно\І. 

Су;юніі1 н~ш,т(і 11рисничсно окрсмиtі ро:ціJІ у КонсппуІІ.іЇ України

\'ІІІ <(Правосу.а.аю>, що ск.тш.аається з восьми статей: ст. ст. 124-131. 
У ньо:\1у сфор:\'rовані заса.аи правосу,;:щя; ви:\1ог:и що.ао статусу та .аія.lь

ності су,;:щів; визначено по.1оження, що характер:изують цей осо6.1иштй 

nи.а .аержашюї .Jія.тІьності; фор~ш її здійснення; пазnапо суб'скти- Ію

сії су.аоnої &la.Jи, а також Вишу раду юстиuії плапусться перей~tенуnати 
у 8~111\У paiLY ІІраносу,:LЛІ та іНІІІе . 

. Лос;Іі,т(женн}І реформунан ни су;юної н;ш;ш і ІІрИНІ(ИІІін її орІ·аніJанії 

та iLi}I.II>IIOCTi С ІІ<С:L-ШИЧаі1ІЮ актуаJІІ>ІІИ\1 ТОМу. IILO СТа ІІ <.:у,:юноЇ реформИ 
2015-2016 ро кін характстнвуt;тr-,сs.J актиннkтю орпшін іLсржанної н.І<:щи 
Н ЇЇ ІІрОНС)LСННі, ІЮЖНаН.ІСНН}І\tІ науКОНИХ іШСІ<у<.:lі·і НаНКО.ІО ННСССНОІ'О 

законопроекту. Пі питання .JocлiJж)'lla.lи 13. Долежав, О. Абросі~юnа, 
13. Анішина, 13. Балан.аін, Ю. Гтюшевий, 13. МюІЯренко, І. Марочкін, 
М. Мельник, В. Mo.l.Jonюi. Л. Москnич, В. ПогорL1ко. В. Бринцеn, 

А. Ce.1inaпon, Н. Сибі1ьоnа. М. Хаnронюк, О. Толочко та інші науковці, 

які nис.1оn.1юють різні пог.1я..1и, па проб.1е:ии нор:иатишюго -забезпечеп
Н}І ОрІ'аНіJаІІ.іЇ та :ІіШІDНОСТі <.:уіЮНОЇ н.;ш;ш, ІІСр<.:ІІеКТИНИ <.:уіЮНОЇ рефор

МИ н Україні. 

Так у статті 13. В . .Цо.1ежана <(Судова реформа і раuіона.1ізаuія су.Jо
вої системи Україню> прово.аиться ана.1із структури судової системи 

України на нинішньо~tу етапі її рефщнtування. Вислов.1ено позиції 

аnтора шо.ао заn.аань формуnапня структури судіn зага.lьІюї юрис.Jик

uії та її елементів . .Цосліджепо nплиn пршшипіn територіа.1ьпості, спе
ІІішІі:шІ~ії та і нстанІ~іі1ності на фор\іІунанни структури <:уЖ) НОЇ си<.:тсм и 

України [3, с. 112j. Л. М. Москнич ннажає. 1110 <.:уЖ)На реформа маt: 

полягати у забезпеченні ефективності су.аової систе:\'ш . .Ц.1я цього не
обхі.Jно вирішити низку проб.1ем: пі.Jвищення професіона.1ізму суд

.Jівських ка.Jрів; на.1ежне фінансове забезпечення; організапійну про

бле~tу; процесуа.1ьпі про6.1еми су.JочшІстnа. А ~1етою су.аоnої реформи 

мас бути забезпечення оператишюсті розг.lя.Jу спраn, достуПІІість та 
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~Ікістn ІІраносу;r;rи [4, с. 101 j. В. )1. БринІІсн нювуt:, н~о ІІронс,Jtснн~І су
лоної реформИ МОЖJІ ИНС Jl ИІІІС IIIJIИXOVI СУТТЄНИХ 3VІіН НОрМ КонституціЇ 

України [5, с. IROj. М. І. Ханронюк нюинає ІІро(іІсVІи. ~Ікі. на йо1·о 110-
Г"lЯ.J:, заважають успіху су;:rової реформи. Це надзвичайно вел1:тка кі"lь
кість програм, шо не породжують якісних змін; відсутність необхі;:rної 

статистичної бази; ;:rублюваппя і пе роз1tежуваппя повпоnажень між 

вищими су;:rовими органами; неможливість знайти компроміс у по

г"lя.J:і па питання пода.1ьшого реформуnапня судоnої в.1ади України 
]6, с. І ХЗj. 

ПрИНІІ,ИІІ 3itif1cHCHH~I ІІраНОСУ.!Ut~І НИКЛІОЧНО су,JЩ\Н1 3Ш<ріІІJІСНИЙ у 

ст. ст. 124, 127 Конституuії та ч.1 ст. 5 3акону України «Про судоустрій 
і статус cy;:r;:riв». 13і;:rповідно ;:ro ст. 124 Конституції України правосудця 
в Україні здійсшосться виключно су;:rами, а привласнепня функцій су

дів іпши1ш органа1ш чи поса;:rовими особами пе ;:rопускасться. Крім 

того, ч. 2 uісї ж статті передбачас, що особи, які привласпили фупкuії 
cy;ry, HCCYTh HiiLIIOHi}ЩJihHiCTh :1І'і,І~НО і3 3аІ<ОНО)ШНСТНО\1 УкраЇНИ. 3І·і;LНО 
ст. 127 КонституІІ.іЇ України ІІраносу;L;ш :щійснюютn 11рофссіі~ні CY.It.Іti 

та, у визначених законом випадках, народні засідате.1і і присяжні [21. 
Судочинство в Україні здійснюється вик.rrючно судами, також означає, 

шо судові рішення може скасувати чи змінити лrше суд апеляційної 

або касаuійпої судоnої інстанції, у поря;:rку апе.1яuійпого чи касаuій

пого провадження. Отже, правосудця здійсшосться тільки спеціально 
УІІОВІІОШlЖСІІИМ И )LСрЖаВІІИМИ Ор1'3113МИ- су;rам И. flc мас ВаЖ.ІИВС JІІа
ЧСІІШІ )["ІИ }~О'І]lИМаІІШІ ІІрав і СВО6LЩ "ІКЩИІІИ і ІрО_\1аNІІІИІІа, ОСКіJІІ>І<И 

су;юІ-ш ІІроІ~СJ~УJШ най6і~ІhІІІ Іюнно І'арантує ;~отри манни :шконності 11ри 

ро3І'JІs.~;~і і виріІІІенні с11рани. ПринІІИІІИ :щійснсннs.~ ІІраносу,Т(NІ ІІсрс-

6унаютn Н ТіСНОVІУ 3Н's.!3І<у, Н:ШЄМНО )[OIIOHHIOIOTh О і[ ИН L)і[НОГО і СТВОрЮ

ЮТЬ систему гарантій правосу;:r;:rя. 13наслі;:rок розвитку держави прин

ципи з;:rійснення правосуддя можуть набувати нового змісту, а також їх 

система 1юже попошповатися новими пршщипа1ш. Принцип того. що 
су;:rочипство в Україні здійсшосться nиключrю судами в проекті змін до 

Копституції України було за..1ишеrю. Цей принцип с осІюшшм і його 
не можна JІікнілонунати, тому 11~0 ні,тtІюнілно J(O ст. 6 КонстІПУІtії /(Ср
жанна HJІa}ta н Україні :мі~існюєтnс~І на :шса;rах її ІНмілу на 3аконо,Іщн

чу, виконавчу та судову [ 11. Судова в.1ада здійснює свої повноваження 
у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. 

Необхі;:rпість системного реформуnапня українського правосудця сьо

го;:rпі с о;:rпісю з пайваж.1иnіших ;:rержашшх потреб. Розуміпня uього 

присутпс па всіх ша6.1ях нашого суспільства. 
Пр~ІхLщимо ;ю висновку, 1110 І'шюнною темою на сучасноv1у стаІІі ро3-

нитку 3а~ІИІІІаЄ'І'hС~І су}(ОНа реформа ЩОJ(О ІІСрс6у,ІtОНИ СУJ(ОНОЇ СИСТСМІ1 Н 

ці.1ому та її перезавантаження через формування нових судов:их органів 

і набір суддів зокрема, ;:rа"1еко не проста і шв:идкоплинна в часі справа. 
Проект конституційної реформи внесено до 13ерховної Ради України 
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(Щр<ву ІІіс;Іи схІШJІснюІ і1оп) ВснсІІііkькою ко\1ісі~:-:ю і Конститун_іі1ноІ'О 

Сую" України. Актуа.-Іьністn р(вроGки на:шаних ІІроG.-ІСVІ не ІШК.-Іиюн-: 

ЖО;LН ИХ С)'М Ні Ні Н, а IIOTpcGyt-: J(С'Та;І І:. Ні ІІІ 01"0 ;LOCJІi;LЖC Н Н~І. 
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КУРГАТІСЬКИЙ О. R. 

Наuіона:тьний універентет ,,Qцсська юридwrnа акацс:-.rія», 

с 1'Щ11ІІ иі1 вик.Іа,шч кафелрн орІ"аJІЇ'ШІІЇЇ суловю. та ІІравоохороІІІІІ1Х орІ"аІІЇВ 

ФУНКЦІІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: 
СЬОГОДІШІІЯ Т-\ ІІЮ'СІШКТИІЗИ 

Триваюча суцово-правова реформа в Україні, поява проекту 'Закону 

про внесення змін до Конституції України (щоцо правосудzrя) N!2 3524 
nід 25.11.2015. його попередне схnа.1ення Верхошюю Рацою України 
02.02.2016 року nик.1икюоть пеобхі.аність .аос.1і.аження функuіона.lь
ноІ'о ІІрІвначснни систс\111 ор1·анш І Ірокуратури :1 оІ:-І~І;Lу на 3\11НИ, ІІ(О 

ІІрОІІОН)'ЮТhС~І3ІІарJІа\1СНТСhКОЇТрИGуни. 

Нині іLіючиі1 .Закон України «Про ІІрокуратуру>> н ст.2 н~нначин ІІС

релік функцій органів прокуратури наступним чином: 1) пі.атрю .. tання 
цержавного обвинувачення в суці; 2) представництво інтересів гро
мадянина або .аержаnи n суді у nипадках. nизпачених uим Законом; 3) 
паг.1я.а за жнержапням законіn органами, шо проnа.аять оператишю
ро:1ІІІукону J(і~І;ІьНіСТh. J·ti:maHHИ. іЮСУіЮНС с;ІііLСТНО; 4) НаІ-ШЩ :ш /((ЩСр
ЖаНН~ІІ\1 3аКОНІН ІІрИ НИКОНаННІ СУJ(ОНИХ рІІІІСНh у KpИMIHaJihi01X СІ Іра

нах, а ТаКОЖ ІІрИ 3астосунаННІ ІНІІІИХ 3aXO.iLIH ІІрИ\ІУСОНОІ"О характеру, 

пов'язаних з об:\'rеження:v~ особистої свободи гро:v~а.аян. Особ.1ивої ува

ги заслуговує той факт, що поюш.аення інш:их функuій, які не передба

чені Конституцісю України, па органи прокуратури не припускасться. 
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