
130

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

УДК 347.991(477)

М. Деменчук,
асïірант каôедри îрганіçаöії сóдîвиõ, 
ïравîîõîрîнниõ îрганів та адвîкатóри

Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська юридична академія»

ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС  
ВЕРХОВНОГО СУДУ В УКРАЇНІ

Ïитання ùîдî мîделі сóдîвîї систе-
ми України ïрîтягîм тривалîгî часó çа-
лишається актóальним для дискóсіé се-
ред наóкîвöів і ïîлітиків. На сóчаснîмó 
етаïі сóдîвîї реôîрми 02.06.2016 Вер-
õîвнîю Ðадîю України в ïриéнятîмó 
Закîні України «Ïрî сóдîóстріé і статóс 
сóддів» вирішенî деякі ïрîблематичні 
ïитання сóдîóстрîю в нашіé країні. 

Іç набранням виùенаçваним За-
кîнîм чиннîсті 30.09.2016 ó сóдîвіé 
системі відбóлися çначні çміни. Òак, 
çмінені ïîрядîк çаéняття ïîсади сóд-
ді (відтеïер ïриçначення відбóвається 
на кîнкóрсніé îснîві), ïрîöедóра ствî-
рення та ліквідаöії сóдів, ïідвиùениé 
вікîвиé öенç для кандидатів на ïîса-
дó сóдді ç двадöяти ï’яти дî тридöяти 
рîків, ïередбаченî îнîвлення місöевиõ 
та аïеляöіéниõ сóдів, ствîрення Ви-
ùîгî антикîрóïöіéнîгî сóдó é Виùîгî 
сóдó ç ïитань інтелектóальнîї власнî-
сті, çакріïленî беçстрîкîве ïриçначен-
ня сóддів беç виïрîбóвальнîгî термінó, 
ліквідîванî інститóт нарîдниõ çасіда-
телів, çвóæена сóддівська недîтîркан-
ність, çаміненî Виùó радó юстиöії Ви-
ùîю радîю ïравîсóддя, гîлîвне, Закîн 
çамінив наявнó чîтирирівневó сóдîвó 
системó (місöевиé сóд – аïеляöіéниé 
сóд – виùиé сïеöіаліçîваниé сóд – 
Верõîвниé Сóд України) трирівневîю 
(місöевиé сóд – аïеляöіéниé сóд – 
Верõîвниé сóд) шляõîм ліквідаöії Вер-
õîвнîгî Сóдó України та виùиõ сïеöі-
аліçîваниõ сóдів і ствîрення, çамість 
ниõ, нîвîгî Верõîвнîгî Сóдó. 

Ïрîблемó çмін ó сôері сóдîóстрîю 
рîçрîбляли відîмі вчені-юристи: В. Дî-
леæан, С. Ківалîв, М. Ïîгîреöькиé, 
С. Ïрилóöькиé, М. Сіриé та ін.

Завданням статті є дîслідæення 
çмін, ùî відбóлися в статóсі Верõîвнî-
гî Сóдó України, їõ ïерсïектив, мîæ-
ливиõ недîліків і шляõів їõ óсóнення.

Згіднî ç ïереõідними ïîлîæення-
ми Закîнó України «Ïрî сóдîóстріé і 
статóс сóддів» від 02.06.2016, на ма-
теріальнî-теõнічніé баçі Верõîвнîгî 
Сóдó України та баçаõ Виùîгî сïеöіа-
ліçîванîгî сóдó України ç рîçглядó öи-
вільниõ і кримінальниõ сïрав, Виùîгî 
гîсïîдарськîгî сóдó України, Виùîгî 
адміністративнîгî сóдó України бóде 
óтвîрениé Верõîвниé Сóд. Закîнîда-
веöь óстанîвив для öьîгî шестимісяч-
ниé термін іç дня набрання çакîнîм 
сили, тîбтî нîвиé сóд має ïîчати діяти 
на ïîчаткó дрóгîї декади 2017 р. Серед 
çмін, ùî відбóлися ó виùîмó сóдîвîмó 
îргані, мîæна відçначити такі.

Ïî-ïерше, çмінюється наçва сóдîвîї 
óстанîви. Слîвî «Україна» ç неї вилó-
чається. Сóдді Верõîвнîгî Сóдó Укра-
їни çаçначають, ùî öе нîвîвведення 
має семантичниé õарактер, адæе ïîв-
нîваæення Верõîвнîгî Сóдó України 
не çмінюються. Мîæливість çдіéснення 
ïравîсóддя як сóдó касаöіéнîї інстан-
öії не мîæна вваæати нîвим ïîвнîва-
æенням, адæе Верõîвниé Сóд України 
мав éîгî дî ïриéняття Закîнó України 
«Ïрî сóдîóстріé і статóс сóддів» від 
07.07.2010 [1, с. 12]. Отæе, öя çміна 
не має çмістîвîгî çначення та в деякиõ 
виïадкаõ мîæе навіть викликати ïлó-
танинó. 

Ïî-дрóге, çмінюється статóс öьîгî сó-
дîвîгî îрганó. У çв’яçкó ç вилóченням 
іç Закîнó слîвîсïîлóчення «сóди çагаль-
нîї юрисдикöії» статóс Верõîвнîгî Сóдó 
çакріïлюється так: «Верõîвниé Сóд є 
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наéвиùим сóдîм ó системі сóдîóстрîю 
України, якиé çабеçïечóє сталість та єд-
ність сóдîвîї ïрактики ó ïîрядкó та сïî-
сіб, виçначені ïрîöесóальним çакîнîм» 
[2, ст. 36]. Вилóчення слîвîсïîлóчення 
«сóди çагальнîї юрисдикöії» ïîтяглî çа 
сîбîю é вилóчення ïîлîæень ùîдî Кîн-
ститóöіéнîгî Сóдó України, ùî, на нашó 
дóмкó, є недîлікîм.

Ïî-третє, çмінюється стрóктóра 
сóдó. Відтеïер вîна ïередбачає ôóнк-
öіîнóвання Великîї Ïалати Верõîвнî-
гî Сóдó, Касаöіéнîгî адміністративнî-
гî сóдó, Касаöіéнîгî гîсïîдарськîгî 
сóдó, Касаöіéнîгî кримінальнîгî сóдó 
та Касаöіéнîгî öивільнîгî сóдó. Адвî-
кат А. Òóріé негативнî ставиться дî 
такиõ çмін, çвертаючи óвагó на те, ùî 
сóди виùиõ інстанöіé, які діяли раніше, 
ôактичнî лише çмінять вивіски, але, 
мîæливî, не çмінять свîє місöеçна-
õîдæення, тîмó такі çміни нагадóють 
кîсметичні [3]. У такîмó раçі öя çміна, 
діéснî, матиме тільки çîвнішніé õа-
рактер, але ó çв’яçкó ç тим, ùî їõ міс-
öеçнаõîдæення ùе не виçначенî, сïîді-
ваємîся, ùî така ситóаöія не виникне.

Ïî-четверте, çрîстає é кількість 
сóддів, ùî вõîдять дî складó öьîгî 
сóдó. Ст. 37 Закîнó України «Ïрî сó-
дîóстріé і статóс сóддів» від 02.06.2016 
çакріïлює, ùî дî складó Верõîвнîгî 
Сóдó вõîдять сóдді в кількîсті не біль-
ше ніæ двісті. Мîæна відçначити, ùî 
çбільшення кількîсті сóддів є ариôме-
тичнî îбґрóнтîваним, адæе стрóктóра 
Верõîвнîгî Сóдó є більш рîçгалóæе-
нîю, ніæ ó Верõîвнîгî Сóдó України.

Ïî-ï’яте, як óæе бóлî çаçначенî ра-
ніше, сóдді ïриçначаються на ïîсадó на 
ïідставі кîнкóрсó. Кîнкóрс дî Верõîв-
нîгî Сóдó рîçïîчався 07.11.2016, éîгî 
ïрîведення ïîкладенî на Виùó кваліôі-
каöіéнó кîмісію сóдів України. Дî öьîгî 
нîвîвведення çагалîм ставляться ïîçи-
тивнî. Сóддя Октябрськîгî раéîннîгî 
сóдó м. Ïîлтави Л. Гîльник çаçначає, 
ùî ôîрмóвання Верõîвнîгî Сóдó бóде 
çдіéснюватися на ïринöиïîвî нîвиõ çа-
садаõ. Дî öьîгî часó ïрîöедóра çаéнят-
тя ïîсади сóдді Верõîвнîгî Сóдó бóла 
çакритîю, а аргóменти на кîристь тîгî 

чи іншîгî кандидата çалишалася ïîçа 
óвагîю не лише сóсïільства çагалîм, а 
é самиõ сóддів. Сóддя Гîсïîдарськîгî 
сóдó Одеськîї îбласті Þ. Беçдîлі нагî-
лîшóє, ùî кîнкóрс дî Верõîвнîгî Сóдó 
сïриятиме ïідвиùенню дîвіри дî сóдî-
вîї влади серед населення [4]. 

Сóдді Верõîвнîгî Сóдó України, 
навïаки, вваæають неïриéнятним ïрî-
ведення такîгî кîнкóрсó для вæе ïра-
öюючиõ сóддів, які ïід час ïрîведення 
сóдîвîї реôîрми не çмінюють рівень 
сóдó, аргóментóючи тим, ùî сóдді Вер-
õîвнîгî Сóдó України бóли îбрані на 
ïîсади беçстрîкîвî, çгіднî ç ïередба-
ченими çакîнîдавствîм ïрîöедóрами, і 
мîæóть бóти óсóнені ç ïîсад лише в 
ïередбачениõ çакîнîм виïадкаõ, вклю-
чаючи неïідтвердæення відïîвіднîсті 
çаéманіé ïîсаді. Верõîвниé Сóд Укра-
їни дî 2010 р. бóв касаöіéнîю інстан-
öією та наéвиùим сóдîвим îрганîм 
îднîчаснî, ïісля 2010 р. ç ïриéняттям 
Закîнó України «Ïрî сóдîóстріé і ста-
тóс сóддів» ïереглядав сïрави ç ïідстав 
неîднакîвîгî çастîсóвання нîрм мате-
ріальнîгî ïрава, а ïіçніше é ïрîöесó-
альнîгî. А îтæе, óсі сóдді Верõîвнîгî 
Сóдó України вæе бóли сóддями каса-
öіéнîї інстанöії та вîднîчас сóддями 
наéвиùîгî сóдîвîгî îрганó. Òîмó вîни 
мають бóти ïереведені на ïîсади сóд-
дів Верõîвнîгî Сóдó як сóдó тîгî са-
мîгî рівня беç кîнкóрсó é навіть беç 
їõньîї çгîди на öе. Лише в раçі відмîви 
від такîгî ïереведення (ùî мîæе рîçöі-
нюватися як неçгîда на ïереведення) 
їõ мîæе бóти çвільненî ç ïîсади сóдді 
[1, с. 23]. На нашó дóмкó, çаóваæення 
сóддів Верõîвнîгî Сóдó України є дî-
речним, адæе сóдді, які вæе ïраöюють, 
бóли îбрані відïîвіднî дî встанîвле-
нîгî çакîнîм ïîрядкó, а тîмó мîæóть 
бóти çвільнені лише в ïередбачениõ çа-
кîнîм виïадкаõ.

Окрім öьîгî, Ïленóм Верõîвнîгî Сóдó 
України çвертає óвагó é на деякі інші сó-
ïеречнîсті, ó çв’яçкó ç чим 05.10.2016 
бóлî наïравленî дî Кîнститóöіéнîгî 
Сóдó України кîнститóöіéне ïîдання 
ùîдî відïîвіднîсті (кîнститóöіéнîсті) 
îкремиõ ïîлîæень ïóнктів рîçділó XII  
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«Ïрикінöеві та ïереõідні ïîлîæення»  
Закîнó України «Ïрî сóдîóстріé і ста-
тóс сóддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII  
статтям Кîнститóöії України. 

Ïленóм Верõîвнîгî Сóдó України 
нагîлîшóє на ïеревиùенні ïîвнîваæень 
Верõîвнîю Ðадîю України, яка ó XII 
рîçділі «Ïрикінöеві та ïереõідні ïîлî-
æення» Закîнó України «Ïрî сóдîóстріé 
і статóс сóддів» від 02.06.2016 çакріïи-
ла ïîрядîк ліквідаöії Верõîвнîгî Сóдó 
України ó сïîсіб, ùî не ïередбачениé 
ні Кîнститóöією України, ні її Ïереõід-
ними ïîлîæеннями. На дóмкó ексïертів 
Верõîвнîгî Сóдó України, «відсóтність 
кîнститóöіéниõ ïідстав для ліквідаöії та 
виключнî çакîнîдавчîгî ïередбачення 
такîгî сïîсîбó ліквідаöії наéвиùîї сó-
дîвîї óстанîви ствîрює небеçïечниé 
ïреöедент ùîдî ïîдальшиõ дîвільниõ 
діé îрганó çакîнîдавчîї влади, а саме ç 
власнîї ініöіативи чи ó çв’яçкó çі çміна-
ми ïîлітичнîгî óстрîю ліквідîвóвати та 
óтвîрювати é бóдь-якиé іншиé дерæав-
ниé îрган ç кîнститóöіéним статóсîм, 
ó тîмó числі нîвîствîрениé Верõîвниé 
Сóд, адæе не ïередбачається çакріïлен-
ня такîгî ïîрядкó в Оснîвнîмó Закîні 
України. Òакі дії в маéбóтньîмó мîæóть 
слóгóвати çасîбîм тискó на сóддю, ïî-
рóшення гарантіé неçалеæнîсті сóдîвîї 
влади в öілîмó та, як наслідîк, – ïîрó-
шення ïрава кîæнîгî на сóдîвиé рîç-
гляд» [1, с. 10].

Застóïник Гîлîви Верõîвнîї Ðади 
О. Сирîїд негативнî ïрîкîментóвала 
тîчкó çîрó Ïленóмó Верõîвнîгî Сóдó 
України, ствердæóючи, ùî éдеться не 
ïрî ïîвнîваæення ïреçидента чи ïар-
ламентó, а ïрî óстанîвчó владó óкраїн-
ськîгî нарîдó, якó çдіéснює ïарламент, 
çмінюючи Кîнститóöію. Вîна вваæає, 
ùî çа таке твердæення весь склад Вер-
õîвнîгî Сóдó мав би бóти дискваліôі-
кîваниé і çвільнениé [5]. 

Сóдді Верõîвнîгî Сóдó України 
такîæ çвертають óвагó на те, ùî не-
кîректнî гîвîрити ïрî ліквідаöію 
Верõîвнîгî Сóдó України та виùиõ 
сïеöіаліçîваниõ сóдів. Ïереõідні ïîлî-
æення Закîнó України «Ïрî сóдîóстріé 
і статóс сóддів» ïрямî не ïередбачають 

ïравîнастóïниöтвî Верõîвнîгî Сóдó, 
лише çакріïленî, ùî öеé Сóд ствî-
рюється на матеріальнî-теõнічніé баçі 
Верõîвнîгî Сóдó України та Виùиõ 
сïеöіаліçîваниõ сóдів. Ïрîте, на дóмкó 
ексïертів, ліквідаöія öиõ сóдîвиõ îрга-
нів не çа ôîрмальнîю ïрîöедóрîю, а як 
юридичниõ îсіб ïóблічнîгî ïрава мîæе 
бóти лише в раçі ïриïинення ними ïó-
блічниõ ôóнкöіé. 

Гîлîва Верõîвнîгî Сóдó України 
Я. Ðîманюк çаçначає: «Òе, ùî сталîся 
ç юридичнîї тîчки çîрó – öе не лік-
відаöія, а çлиття трьîõ виùиõ сóдів 
і Верõîвнîгî Сóдó України дî нîвîї 
óстанîви – Верõîвниé Сóд беç слîва 
«України». І öе є нічим іншим, як реîр-
ганіçаöією сóдів шляõîм їõ çлиття» [6]. 
Дî тîгî æ çаïрîïîнîвана мîдель ствî-
рює ситóаöію, кîли в дерæаві îднîчас-
нî існóватимóть два наéвиùиõ сóдîвиõ 
îргани: Верõîвниé Сóд України, якиé 
ïрîдîвæóє свîю діяльність, і Верõîв-
ниé Сóд, якиé ùе не діє, але дî якîгî 
ïриçначаються сóдді çа кîнкóрсîм на 
вакантні ïîсади. 

Аналіçóючи ïîлîæення Закîнó, 
мîæна скаçати, ùî він має сóттєві сó-
ïеречнîсті, які надалі неîбõіднî бóде 
виïравити. Неçваæаючи на öе, на нашó 
дóмкó, гîлîвним є ïîвне çбереæення 
ïîвнîваæень Верõîвнîгî Сóдó îсîбли-
вî в частині çабеçïечення єднîсті сó-
дîвîї ïрактики. Ôóнкöіîнóвання в éîгî 
стрóктóрі касаöіéниõ сóдів такîæ мîæе 
ïîкраùити ситóаöію ç її óніôікаöією. 
Але, ç іншîгî бîкó, виникає ïитання 
ùîдî дîöільнîсті ліквідаöії виùиõ сïе-
öіаліçîваниõ сóдів.

Лише ç часîм ïîвнîю мірîю мîæна 
бóде ствердæóвати ïрî ïîçитивниé абî 
негативниé õарактер ïрîведениõ çмін.

Ключові слова: сóд, сóдîва система, 
сóдîóстріé, Верõîвниé Сóд, ïîдання.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà âèâ÷åííю 
çì³í, щî çàïðîâàäèâ Зàêîí Уêðàїíè 
«Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â» 
â³ä 02.06.2016, ó ñòàòóñ³ Âåðхîâíî-
ãî Ñóäó Уêðàїíè ÿê âèщîї ñóäîâîї ³í-
ñòàíö³ї, éîãî ñêëàä³, ñòðóêòóð³, ïåð-
ñïåêòèâ öèх çì³í ³ їх íåäîë³ê³â.
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Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà èçó÷åíèю 
èçìåíåíèé, êîòîðыå ââёë Зàêîí 
Уêðàèíы «Î ñóäîóñòðîéñòâå è ñòà-
òóñå ñóäåé» îò 02.06.2016, â ñòàòóñå 
Âåðхîâíîãî Ñóäà Уêðàèíы, åãî ñî-
ñòàâå, ñòðóêòóðå, ïåðñïåêòèâ эòèх 
èçìåíåíèé è èх íåäîñòàòêîâ.

The article is devoted to the study 
of the changes, which happened in the 
result of adoption the Law of Ukraine 
“On the Judicial System and Status of 
Judges” of July 02, 2016, in legal status 
of the Supreme Court of Ukraine, its 
structure, composition, prospects of 
these changes and their deficiencies.

Література
1. Êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ щîäî â³äïî-

â³äíîñò³ (êîíñòèòóö³éíîñò³) îêðåìèх ïî-
ëîæåíü ïóíêò³â: 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 
20, 22, 23, 25 ðîçä³ëó XII «Ïðèê³íöåâ³ òà 
ïåðåх³äí³ ïîëîæåííÿ» Зàêîíó Уêðàїíè â³ä 
2 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó № 1402-УШ «Ïðî ñó-
äîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â» ñòàòò³ 6, ÷à-
ñòèíàì ïåðш³é ³ äðóã³é ñòàòò³ 8, ÷àñòèí³ 
äðóã³é ñòàòò³ 19, ÷àñòèíàì ïåðш³é ³ äðó-

ã³é ñòàòò³ 24, ÷àñòèíàì ïåðш³é ³ äðóã³é 
ñòàòò³ 55, ÷àñòèíàì ïåðш³é, ï’ÿò³é ³ 
шîñò³é ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³ї Уêðàїíè 
[Еëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó : 
https://goo.gl/WiPB2z.

2. Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â : 
Зàêîí Уêðàїíè â³ä 02.06.2016 [Еëåêòðî-
ííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó : http:// 
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

3. Ñóäîâà ðåâîëюö³ÿ. Еêñïåðòè ðîçïî-
â³ëè ïðî «çðàäè» ³ «ïåðåìîãè» çàêîíó ïðî 
ñóää³â // Ïðîòîêîë. Þðèäè÷íèé ³íòåð-
íåò-ðåñóðñ [Еëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðå-
æèì äîñòóïó : https://goo.gl/bqY22H.

4. Ïåðåçàãðóçêà: êàê òåïåðü áóäóò 
âыáèðàòü ñóäåé // Нîâîå âðåìÿ [Эëåêòðî-
ííыé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïà : https://
goo.gl/TrsnmL.

5. Ñèðîїä: ÷åðåç îñêàðæåííÿ ñóäîâîї  
ðåôîðìè Âåðхîâíèé Ñóä ñë³ä çâ³ëüíèòè // 
Уêðàїíñüêà ïðàâäà [Еëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – 
Ðåæèì äîñòóïó : http://www.pravda.com.ua/ 
news/2016/10/4/7122591/.

6. ß.Ì. Ðîìàíюê: ïîâíîâàæåííÿ Âåð-
хîâíîãî Ñóäó ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ çì³í 
äî Êîíñòèòóö³ї â ÷àñòèí³ ïðàâîñóääÿ íå 
çì³íèëèñÿ [Еëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì 
äîñòóïó : https://goo.gl/sGOKR0.


