
сні;Ікін, сксІІсртін та інІІІИХ осіб l\O су;(оноІп ро:1І.;ІИіІу. ПііЮ3рюнаниtі, 
о6нинуначсниіі отримуt-: 3НИЖСНЮІ ІІОКараНН}І або ІВаІ·а;Іі 3Ні;ІhН}ІЄТhОІ 

ні;( tio1·0 Ні іІf>уна Н Н}І, І Юрі ННИ НО іУІ'И VI ІЮ Кара Н Н}І VI, }ІКС () Ні Н ОТрИ ман ІІіl( 
час су.J:ового poзr.:JЯ.J:Y без ук.:Jадення уто.J:и про визнання винуватості. 
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КРУСЯНР.А. 

ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<О_.tеСhК<І юрІ11 L~Ічна ака.[е\ІЇЯ>>, 
аспірант кафе ;:Іри орrанізаuії су.Цових та правоохоропних ортапів 

ЦІІІІІІСІІИЙ ВИМІР СУДОВО\ Р~:ФОРМИ В УКРЛІІІІ 

Псрсю"\юН~1. 3ан;шннІ-І та v1ста су;юної рсфорv1и ;(іа.ІІскти•Іно 
110Н\І33Ні 3 У}ІІLІСНЮІМИ ЩЮ СОІ(іШІhНі, ІІШІіТИ'ІНі, іІ)'ХОННі ііІС3.ІИ (ІІіН

ІІОСТі), шо ісп)1оть у nідпові.J:ІІО:\tу суспі:Jьстnі па пешю:\tу етапі його 

розвитку. При uьо:му визначним є те, що колізії :\tіж очікувани:м ре

-зу.:Jьтато:и реформи та ціппіспи:ии спо.JіnашІЯ:\Ш суспі:Jьстnа, апріорі, 

прr:гшо.аять .J:O пеефектишюсті cy.J:onoro рефор:\tуваппя. Зві.Jси необ
хідним аспектом .J:ос.:Jі.Jжеппя проuесу cy.J:onoї рефор:ии с його аналі-з з 
точки :юру аксішюІ'іЇ. Крім топ), с;Іі;( нрахонунати і те, ІІ(О су;(она н.;ш;ш 

Н УкраЇні ІІОСТ)'ІІОНО НТрачаt-: <.:НОЮ наtібі;ІhІІІУ СОІІіа .. І hHY І~іННіСТh- ;юні

ру лю.J:ей. 'Звідси, актуа .. 1ізується питання шо.J:о визначення ціннісного 
(аксіо.:Jогічного) ВИ:\tіру судової рефор:ми в Україні. О.J:нією з uінностей, 

шо має важ.rшве значення при з.Jійснення правосу.J.JЯ є конституuійний 

пршшип nepxoneпcтna права. 

Верхоnепстnа права с пре,::r:мето:и дос.lіпжеппя пе оююго поколіпня 

учених. ВтіVІ, к.;шсичнс :1начсню1 \ШЄ ;(октрина Gритансnкот ІІрано-

3НаншІ А. ;laiici. У ні.іЮ\Іііі І Ірані «lntгodLtction to tl1c Study оГtІ1с Law оГ 
the Constitution>> він виюшв основні ознаки верховенства права, а саме: 
а) у суспі.r1ьстві дотри:\'rується абсо.1ютне верховенство або панування 

природного права, шо вик.1ючає існування свавіл.:гш, виняткових по

шюnажепь або паnіть широкої сnобо.Jи ро3су.ау .Jержаnи; б) принцип 
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plKHOCТl НСІХ 11101\faNІH ІІСре,Т( 3aKOHOVI ЧИ plKHe ІІlі[ІІОрИіlКУКаНЮІ НСІХ 

КJІа<:іК су<:ІІі;ІhСТКа ІІрИрОі[НОМУ І Ірану краЇНИ, ІІІ О КЖИНаЄТhС~І 3НИЧаЙНИ

МИ су;(Ш\fи; к) особисті І Ірака і сноGtщи ншІежитh формулюкати та охо

роняти за ;::юпомогою зага.1ьного права, а не в абстрактних конст:иту

ційних де:к.1араціях r 1, С. 102-1211. У UіЙ КОНЦеПUЇЇ ПрОСТеЖуЄТЬСЯ .іІВі 
константи- «стримуnашrя•> держаnи пpano:vt ni.ii можлшого cnanL1.1я та 
ріnпий Jахист праn гро:vtа.іІЯІІ <•зrшчайrшми судами». Визпачепня прин

ципу nepxoneпcтna праnа чере.з константи обмеження сnаnL1ьпої nлади 
лсржаки І Іраном та ~щі~існенни кі;tІюні;rноІ·о (3tжреvш, су;rокоІ·о) контр

ШІ ю :ш таким оGмеже нн~І VІ є ІІроні;rни м. Пок\1:шно 1 te і3 тиv1, ІІ(О ск..ІЩІtо
вою мети принципу верховенства права є вирішення фун1Іамента.1ьної 

пробле:vш права, яка існує з :\1оменту штникнення публічної в.1ади та 

nідпоnі.іІІІИХ nідпосип у систе:\1і «БЛа.іІа - іпдиnід», це щійспеппя па

лежrюго коптролю .за держаnпим примусом nідпосrю іпдиnідіn. То:\1у, 

пі.іІ nерхоnепстnом пра nа nи.зпачальпо ро.зумL1ося юридичне (пpanone) 
оGVІеЖеНН~І КJІаіLИ І ІраНОМ та ЙОІ'О су;LОНОП) :1абе3ІІСЧеНН~І, і К ЦhОМУ І'НО

ССОЖН"іЧНО\о1У ::::наченні цей термін наGт-1жаєтhоІ }\О :1начснн~1 нсрхокен

ства права як ціннісного виміру судової рефор:\1и. 

Во.іІночас, верховенство права у контексті uілепо.1ягання сучас

ного етапу судової реформ:и доцL1ьно розг.1я.іІати більш об'ємно. Так, 

Л. Г. Лукаїдес, спираючись па практику Єnропейського суду з праnа 

людини, .іІОПО.іІИТЬ, що, nepxoneпcтno праnа мас, як мінімум п'ять, са
мостіі1ІІих Іtінностей: а) функІІ,іонуваншІ,І~сржави, ~Іка ІІtm\І:шІш вимо

І·ами ІІрава; 6) }~tПрИМаІІШІ ІІІJИІІШ1ІІУ ріВНОСТі ІJЮ.\о1а;tИІІІІере}( :ШКОІІОМ; 
н) нстанонлснюІ :шконності та ІІOJJИltKY н сусІІілhстні; І') наинністh сфск

тикного і 11ерс;r6аченого ІІраносуюtи; ;r) охорона І Іран ;1кщини. Во;tночас 

ІІЇіlКреСJІЮЄТhС~І, 1110 неі ІІі І~іННОСТі кк;ІЮЧСНО ilO КОНІ(СІІІ(іЇ НСрХОКСНСТНа 

права <<У відпові.іІЬ на різні потреби, що виникали з ви:\1ог справедливос

ті» r21. Отже, кониепт справе.JЛивості має гносеологічне та водночас і 
аксіо.1огічпе значення щодо судоnої рефор:vш. виходячи із сутності пра

nосуддя як «uарини спраnедшшості>>. Подібний, <•іптегратишшй•> під

хід щодо розкриття супюст і та змісту nepxoneнcтna пра nа де:vюнструс 
~~ Консти'І'УІІіі1ниі1 Су;~ України (ltcиi- КСУ). Так у {іоІ·о рі ІІІенні ні;t 2 

.11 истоІІаіrа 2004 р. N!:! 1 5-рІІ/2004 ки:1начсно: «Всрхокснстно І І рана - 1 te 
панування права в суспL1ьстві. Верховенство права ви:\1агає від держави 

його втілення у правотвор~гу та правозахисну .іІіяльність, зокрема в за

копи. які за сnоїм Jмістом :vtають бути проникпуті передусі:\1 ідея:\1и со

ціа.1ьrюї спраnедлиnості, сnобо.іІи. ріnпості тошо•> [3]. При цьому КСУ 
nідJпачас, шо спраnед.,1иnість- О.іІНа з осrюшшх заса.іІ праnа- с nирі
ІІІаJІ hHOIO у КІННаЧСННІ І Іра на ИК рСІ'УJІ~ІТОра СУСІІ\_11 hH ИХ КЩНОСИ Н, tЩНІ1 М 
Ї3 JаІ·а;ІhНШІ Юі[СhКИХ КИ \о1ірін І Ірака. У сфері реаJІі3ШІіЇ І Ірака, :ш І ІраНОНИ

МИ позиція:\1и Суду, справедл:ивість проявляється у рівності всіх перед 

законом, відпові;:rності злочину і покарання, ці.1ях законо.іІавця і засо

бах, що обираються ;:r.,1я їх ;:rосягнення. Справе.JЛиве застосування норм 
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І І рана Н~Н на Ч3Є'І'hС~І ~І К «НСіШСКрИ VIi На І (і ti НИ ti ІІі;tхі;L, НСУІІСрСіІЖС HiCTh>> 
l3J . .Зні;(СИ - СІІраНСіLІІИНіСТh СІІіННііІНОСИТhСИ 3 ІІрИНІІИІІОМ ІІраНОНОЇ 

рінності. Отже, ІІринІІИІІ «Нсрхонснстна І Іра на•> нсоGхі;(но Іюн\І3унати :1 
правами люцини, це фактично й реалізується іJея справе..J..lивості. To:\ty 
заслуговує на підтримку позиція КСУ, що цо ознак верховенства права 

також nіJпосяться <(поnага і непорушністьпраnта сnобоц .1юдшш» [ 4]. 
ТаюІ:\f чино:и, піпніспий nи:мір су,::юnої рефор:ии n України :иас 

сnій прояn у П :иеті. n якій nияnляються пеnні ціппості суспL1ьстnа. 
Аксіо .. юІ·ічни VІ ІІі;ІсІЮ.·І~ІІ·анн~І м су;(оної рсфор\1 и, ик ста ІІУ консппуІІііі
ної М(ЩСрні:ШІ(іЇ СУ,іІОНОЇ Н.·Іаl(И, Є НСрХОНСНСТНО І Іра на- І<ОНСТИТ)'І(іtіна 

цінність та об'єктивна потреба сучасного суспі.т1ьства і .аержави у пану

ванні права в якості ціннісного ета .. 1ону та прояву справе.а.1ивості, засо
бу захисту .. 1юдини - найвишої соuіа.1ьної uінності. 
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ДЕМЕНЧУК М. О. 

Наuіона.1ьний універентет <•Одеська юри,лІ'ша акаде:мія», 

аспірант кафедри орrапізаuії судових та правоохорошшх ортапіn 

)_ЩЯКІ ІІЛІІРЯМКИ РКФОРМУВЛІІІІЯ СУДОВОЇ СИСТКМИ 
УКРАЇНИ У СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

В у:иоnах рефор:\tуnапня судоустрою паша .аержаnа акuептус ynary 
на СІІіНІІраІLі :1 ЄHp(mCiichi01\H1 1Ір3НО33ХИСЮ1\Н1 ОрІ·ані3аІLі~ІVІИ та кра

ЇНаVІИ Єнр(mи: Фс;tсратинною РссІІуGJІікою Німеччина, ФінJІ~ІНJ(ією, 

ФранІ(ією та ін. Мстою 3устрічсіі J(СJІСІ'аІ(іtі t-: ІІсрсtіюІТПІ 3аруGіжно
го досвіцу та пошук ефективних іцей .а .. 1я в.аоскона.1ення в .. 1асної су
zювої системи. О.ан:и:\'І із актуальних п:итань є статус верховних суців 

цержаn та за бе шечеппя шн1и як пайnиши:ми суцоnи:\tИ іпстанuія:ми 
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