
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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є;(носл су;(оtюї І Іракти ки. Прикла;юм такої <:ІІіНІІр<ші t: ні:1ит у нерсені 

2015р. ЛСJІСІ'ації ВсрхонноІ'О Сую" України ;ю ВсрхонноІ'О та інІІІИХ су

лін Литонеnкої РссІІуGліки. Пі,т( час оGгонорснни СІІірних ІІитанn Го. юна 

Верховного Суду Литовської Республіки Рімв:идас Норкус наголосив 

на необхі;:rності забезпечення є;:rності судової практики та по;:rіл:ився 

досnі;:rом щодо критеріїв ;:rопуску ;:ro розгляду справ Верхошшм Судом . 
.Цо них nі;:rпосяться: супева помилка у застосуваrші матеріальпого чи 

процесуальпого права. яка с зпачи:\юю у фор11ушшпі судоnої практики 
лсржани, ро3холжснюІ :1 І Ірактикою Нерхонною Cy;Ly, ні,т(сутністn су,Іtо
ної 11рактики liJ. 

У результаті співпраці також постає питання щодо достатності 

кіТІькості механізмів у Верховного Cy;:ry України ;:r.1я гарантування уні
фікації су;:rової практики. Го.1оnа Верхошюго Cy;:ry України Ярослаn 
Ро1tюпок Jaлraчan, що правовий висновок Верховпого Суду України 

мас падJшrчайпу вагу. Проте в к.тrасичпому роJумінні nіп пе с судовим 
IIIJCI(C)(CHTOM, ~ІКИЙ сформунаНОІ Н aHJ'.IIOCaKCOHChKiЙ ІІраноніі~ сіv1Ї. 

НаіЮі.ІІhІІІ 11рийнитним ІІІШІхо_v1 NІ~І нашої ;tсржани Gy,r(c р(вроGка v1сха
нізмів упровадження інст:итуту так званого переконлrвого прецеденту. 

Судове рішення не має обов'язкової прецедентної силr, проте вплrває 

на практику інш:их су;:rів з ог.1я;:rу на авторитет суду, який таке рішення 

ухnа~1ив [ 2] . 
Наступним питанням ;:rискусій с значна кL1ькість звернень г_рома

J\ИН УкраЇІІИ J\O ЕвршІсі1сІ,коІ·о CYJ\Y :> 11рав JІЮJ\ИІІИ. На жат,, <:ІЛІ"(ЩНі 

Україна :ші1.v1ас о;tнс :> ІІрові;tних місцІ, ·3а кіт,кістю скар1· J\O JtM1І'O CY.ItY, 
ика у 201 4р. станон~иа 19,5 % нііL 3ага;Іnної кілhкості ІЗ, с. R І. у 20 15р. -
21,4% та оGі~і1нла Російсhку Фс,т(сраІІію (14,2 %), Туреччину ( 13,4 %) та 
Італію ( 1 І ,6 %) [4, с. Rj. НайчастіІнс І'JЮМа;(ини 3Нсртаютhсs.~ чсрс3 І юру
шення ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність~> Конвенції 
про захист прав .1юдини і основопо.1ожних свобод від 04.11.1950р., яка 

передбачас. що кожен мас право па свобо;:rу та особисту недоторкан

ність. Нікого пе 1юже бути позбавлено свободи. крім випадкіn і nід

повідно ;:ro процедури, встановленої закоrю11 [5, с. 2]. Україна ратифі
куна;ш шо КоннснІ(ію у 1997р., а тому ріІІІСНЮІ ЄнроІІсі-khкою CY.ItY 3 
І Іран ;ІЮJ(И ни є оGон's.~:1кониУІи ло никонанни. І \с ІюложснюІ :1акрі І шено 

Законом України <(Про виконання рішень та застосування практики 

европейського cy;:ry з правлюдиню> від 23.02.2006р. Проблеми пов'язані 
із nикоrrашІям рішень цього суду потребують окремого дослі;:rжешrя. 

На пашу ду1tку, шшраnлеrшя існуючої ситуації можливо :ш допо
могою інституту прею;:rиційпого запиту, який вдало функціопус у св

роІІсі1сhких країнах, наІІрИІ<JJа;L, у Франції. У ~Ікості ІІі,ІtтнсрJ(ЖСНН}І 

можна 3Нсрнути унаІ'У на схнш1сниі~ Комітетом міністрін Раю-1 ЕнроІІІ1 

Протокол N2 16 до Конвенції про захист прав .1юд:ин:и і основополож
них свобо;:r. Згі;:rно Протоко.1у націона.1ьні виші су;:rи можуть звер

нутися до Сі:вропеІ'kького Суду з прав людини з метою отримання 

156 



I<OHCYJihT<J.TИHHOI'O НИСНОНІ<У СТОСОННО Т.·ІУVІ<ІЧСНН~І а()о 3аСТОС)'НаНН~І 

І Іран і сноG(щ, ІІереіІGачених ниІІ(снка:шною КонненІІіt-:ю. Україна ІІііІ

ІІиса;ш І~сі1 Протоко;І у 2014р., 11роте t1оІ'О ;юсі не Gу;ю ратифіконано 

r21. ]азнаЧИМО, ЩО спроби ВВеСТИ іНСТИТУТ преюдиціЇШОГО ЗаПИТУ іс
нуваJІИ ще у 2013р., ко.:п1 бу .. 1и зареєстровані проект Закону N2 3356-1 
<..:Про nпесеппя лtіп .ао .аеяких JакоІю.а<шчих актіn України Щ(НО по

шюnажепь Верхошюго Су.ау України>>-, іпіціаторо~t якого буn пародпий 
.аепутат України О. Махпиuький, та проект Закону Ng 3356-2 <<Про 
ННССеНЮІ :1мін )(О J1С~ІІ<ИХ 3аІ<ОН(ЧаНЧИХ <J.KTiH УкраЇНИ 111())10 ІІОННОНа

ЖСНh ВерХОННОІ"О Cy)·ly УкраЇНИ ИК наtі НИІІ(ОІ"О CYJ(OHOI"O 0р1·ану Н СИСТеVІі 
су.аів зага .. 1ьної юрис.аикuії>>, ініuіатора:\'ш якого бу .. 1и нароцні цепутати 
України А. Яценюк, В. К .. 1ичко, Н. Агафонова та П. Петренко. Обицві 
спроби бу .. 1и невдалі: перший проект було відк..1икано 17 березня 2014р., 
а цругий 6 черnпя 2014р. бу .. 1о nідхи .. 1епо. Вишеnказапий інститут ~tіг би 
працюnати па цnох ріnпях: па паuіопа.lьІю~tу- для усунепня числеІших 

ниІш;tкін нечітких aGo суІІерсч~Іиних нор\І українсnко1п :шконо;щнстна 
та ниріІІІснн~І ІІроG~Іеми 3астосунанн~І таких І Іраноних норм ІІ(е на рінні 

су.аів першої інстанції, що у свою чергу забезпечІ-шо б єцність судової 

практики; та європейсько:\'ІУ - д.r1я надання мож.1ивості звертися цо 

европейського суду з прав .1юдини .а.:r1я отри:\'rання консу.1ьтаuії щоцо 

т.1у~1ачеппя або застосування норм Копnепuії, шо також л1епши.1о б 
кі1ькість зnерпепь наших громадян до цього Суцу, 

Ві)(:JІІаЧ И МО, 11 (О ІІрОІІеС евро і ІІТе 111а 11 Їі CYJ\0 ІЮЇ С ИСТе \Н1 Укра ЇІІ И, рі В
ІІ~ІІІІІ~І іиі ІНІ СІ ІрО ІІе ik І,кі СТа 11 і!арП1 С CI<JI<I іІІ І И \11 та )(О 1\ПУІ'РИ II<LI ИМ 11р01 (е
СО\11, рса~Іі:ШІІіИ ИІ<ОІ'О ІІОІІ'И-ШІІН i:J 1\ІІСССІІШІ\11 1\ІіІІ ,:ю :ШК()(ІОіШВСТВа Та 

ІІриtіюІТТ}ІVІ но них норvпtтинно-ІІраноних актін. Вtщночас lІ,..І~І І(hОІ'О ІІО

тріGні ІІОр}І/(Ністn, не:шJІежністn, Gе:1ІІристрасністn, оG'єкти нністn су;Ілін. 
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