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чується право на апеляційне та касаційне оскарження рішень адміністра-
тивного суду, крім випадків, встановлених цим кодексом.

так, дана норма викладена без урахування верховного суду укра-
їни, однак, беручи до уваги те, що главою 3 кас україни регламентова-
но порядок перегляду рішень верховним судом україни, він має місце в 
механізмі оскарження судових рішень. очевидно, така ситуація виникла 
у зв’язку із внесенням змін до чинного законодавства, що врегульовує по-
вноваження верховного суду україни, усунення повторної касації тощо.

Деякі принципи рекомендовані міжнародними організаціями й мо-
жуть бути втілені в національне законодавство з метою більш ефектив-
ного здійснення адміністративного судочинства, зокрема, виокремлення 
принципу попереднього судового захисту прав скаржника під час розгля-
ду адміністративних справ [рекомендація комітету міністрів ради Євро-
пи від № R (89)8 стосовно тимчасового судового захисту в адміністратив-
них справах. прийнята кабінетом міністрів україни 13 вересня 1989 року 
на 428-й нараді заступників міністрів: [електронний ресурс]. – режим до-
ступу: http:apelyacia.org.ua/node/82230).

таким чином, проблеми законодавчого закріплення принципів адмі-
ністративного судочинства потребують належного вирішення на законо-
давчому рівні, зокрема, стосовно усунення колізій норм чинного законо-
давства з метою посилення юридичних гарантій прав та свобод громадян, 
оскільки лише послідовна і взаємоузгоджена сукупність дій призведе до 
вдосконалення та забезпечення ефективного функціонування системи ад-
міністративного судочинства.
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суд – единственный орган государственной власти, осуществляю-
щий правосудие. ему отводится важная роль в претворении в жизнь идеи 
законности, охрана прав и законных интересов государственных, обще-
ственных организаций и граждан.

осуществляя правосудие на принципах верховенства права, суд 
обеспечивает каждому право на справедливое судебное разбирательство, 
на уважение прав и свобод, гарантированных конституцией и законами 
украины, а также международными договорами, согласие на обязатель-
ность которых дано верховной радой украины.
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выездная сессия суда является одним из важнейших средств осу-
ществления принципа открытости судопроизводства. она проводится в 
целях усиления воспитательного воздействия всех форм судебной дея-
тельности, что достигается максимальным использованием возможностей 
гласности проводимых судебных процессов.

гласность ее расширение в условных дальнейшей демократизации 
нашего общества – общий принцип государственной деятельности. Для 
суда – это еще и непреложное требование закона.

судами накоплен не малый опыт проведения открытых судебных 
процессов в производственных и других коллективах. Большинство их 
отличает четкая организация, надлежащий уровень судебной культуры, 
что и предопределяет эффективность воспитательного воздействия. уже 
само по себе разбирательство дела судом, всестороннее и объективное 
исследование всех его обстоятельств играет большую воспитательную, 
предупредительную роль. и наоборот, поверхностное проведение судеб-
ного следствия, поспешность в исследовании материалов дела, пренебре-
жительное отношение к отдельным его обстоятельствам и деталям не 
только не способствуют успешной борьбе с преступностью, но и ослабля-
ют ее, приносят большой вред.

поэтому очень важно, чтобы правосудие во всех случаях и при всех 
условиях осуществлялось в строгом соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, призванного обеспечить вынесение закон-
ного и обоснованного решения по каждому делу.

проведение процесса на высоком профессиональном уровне требует 
тщательной подготовки совместных усилий судьи-председательствующего 
по делу, прокурора поддерживающего государственное обвинение, мест-
ных органов власти. понятно, что непосредственная обязательность по 
организации публичного судебного процесса возлагается на судью– пред-
седательствующего по делу. однако это не освобождает председателя 
суда от обязанности осуществлять свой контроль и оказывать помощь в 
организации процесса.

До начала судебного заседания судье необходимо лично убедиться в 
явке вызываемых к судье лиц, в готовности помещения, где будет прово-
диться процесс, в выделении комнаты для совещания судей, а также места 
для свидетелей и конвоя.

судья, ведя процесс, обязан строго соблюдать нормы судебной эти-
ки, не проявлять поспешности и нетерпения, быть одинаково вежливым, 
ровным и внимательным в обращении со всеми участниками процесса и 
требовать того же от представителей государственного обвинения и за-
щиты.

при ведении процесса не следует злоупотреблять малопонятными 
для присутствующих юридическими и судебно-медицинскими термина-
ми, допускать условное сокращение.
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приговор (решение) провозглашается отчетливо и достаточно гром-
ко, чтобы присутствующим было хорошо слышно его содержание.

весь ход процесса должен быть направлен на то, чтобы присут-
ствующие на процессе убедились в справедливости принятого решения, 
морально осудили преступление извлекли для себя последний урок на бу-
дущее.
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СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ У ДІЯЛьНОСТІ 
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

За останні роки правовий статус верховного суду україни зазнав 
кардинальних змін, що актуалізує дослідження в даній сфері. стаття 
125 конституції україни проголошує верховний суд найвищим судовим 
органом. його «найвищість» повинна бути підкріплена як судовими так і 
несудовими повноваженнями. при чому останні, можливо, є навіть більш 
значимими, адже судові повноваження здійснюють суди всіх рівнів, а от 
спрямувати судову практику у певне конструктивне русло та забезпечу-
вати її єдність є зазвичай прерогативою лише вищих судових органів. З 
одного боку, внаслідок реформаційних процесів була суттєво обмежена 
підсудність верховного суду україни та повноваження щодо узагальнен-
ня судової практики, а з іншого – було надано право створювати своєрідні 
прецеденти, що є обов’язковими для всіх судів україни.

Як відомо, судовий прецедент як джерело права в україні існував 
в доволі обмежених формах. лише рішення Європейського суду з прав 
людини однозначно мали характер прецедентів. Законом україни «про 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини» практика Європейського суду, тобто його прецедентне право, 
офіційно визнана джерелом права україни (ст. 17). постанови пленуму 
верховного суду україни носили по суті рекомендаційний характер для 
того щоб встановити єдиний підхід до правозастосування, а суди не мали 
права керуватися постановами пленуму для обґрунтування своїх судо-
вих рішень, проте у мотивувальній частині своїх вироків, ухвал чи по-
станов могли, за необхідності, зазначати про врахування ними офіційних 
роз’яснень пленуму. та й саме прецедентне право формується шляхом ви-
несення конкретних рішень по конкретних справах, а не шляхом узагаль-
нення практики окремих категорій справ. 

За останні роки, ситуація в плані застосування судового преце-
денту кардинально змінилася. Закон україни «про судоустрій і статус 
суддів»стаття 13 передбачає обов’язковість урахування (преюдиційність) 
судових рішень для інших судів, а розділ XII «прикінцеві положення» 


