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ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІї СИСТЕМИ 
СУДОУСТРОЮ УКРАїНИ

С истема судоустрою україни за останні декілька років зазна-
ла суттєвих змін. Головну роль у  цьому процесі відіграло ство-
рення нового верховного суду, який розпочав свою діяльність 

15.12.2017 р. Проте процес реформування не завершено.
Як відзначив Президент україни П. Порошенко, наступним його ета-

пом має стати створення окружних судів задля наближення судів і пра-
восуддя до  людей. Голова держави звернув увагу, що в  країні більше 
не може бути районів без судів і судів без суддів. у якості підтверджен-
ня цієї тези наводимо точку зору адвоката т. Ющенко, яка вважає, що 
в деяких районах не вистачає суддів для відправлення правосуддя (коли 
у  судах працює один суддя, апарат суду і відсутня можливість створен-
ня колегії для  розгляду складних кримінальних проваджень) [1]. З ме-
тою подолання цієї проблеми Президент україни 29.12.2017  р. підпи-
сав ряд указів щодо реорганізації місцевих та апеляційних судів (№ 449, 
450, 451, 452, 453, 454, 455).

на  нашу думку, досліджуючи проблематику цього питання варто 
звернути увагу на  реалізацію принципи територіальності. Як відзнача-
ють н. Бакаянова та в. Долежан, цей принцип передбачує, що юрисдик-
ція того або іншого суду поширюється на одну або декілька адміністра-
тивно-територіальних одиниць, а юрисдикція верховного суду —  на всю 
територію україни [3, с. 457].

Ми погоджуємося із зауваженням в. Долежана, що одним із завдань 
досконалої структури судів є забезпечення належних умов для звернен-
ня громадян та юридичних осіб до  суду по  цивільних, господарських, 
кримінальних, адміністративних справах, справах про адміністративні 
порушення [2, с.  1]. Проте утворення окружних судів може призвести 
до протилежної ситуації.

Хоча в Одесі кількість судів залишилась незмінною (ліквідовані київ-
ський, Малиновський, Приморський та суворовський районні суди міс-
та Одеси замінили Перший, Другий, третій та Четвертий окружні суду 
з розташуванням у відповідному районі міста), у більшості міст їх кіль-
кість суттєво зменшилась: у Харкові ліквідовано дев’ять районних судів 
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та створено п’ять окружних судів, у  Львові шість районних судів лікві-
довано та три окружних суди утворено. у  зв’язку з цим потребує зна-
чної уваги питання щодо доступності судів для населення.

Голова Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області 
к. Гордієнко з цього приводу відзначив, що оптимізація системи судів 
призведе до суттєвого обмеження доступу громадян до правосуддя. Осо-
бливу увагу суддя звертає на сільські райони, мешканці яких через зна-
чну відстань до  окружного суду, відсутність належного транспортного 
сполучення, підключення до  мережі інтернет, незадовілного стану по-
штового сполучення більше за інших відчують перешкоди у  реалізації 
конституційного права на захист своїх прав судом [4].

Погоджуємося з точкою зору к. Гордієнко та відзначаємо на  необ-
хідність певного часу, для  того, щоб можна було зробити обґрунтова-
ні висновки.
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