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ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 
Важливою особливістю сучасного етапу розвитку правової реальності є його 

перехідний характер. Тому потрібно з'ясувати зміст складових поняттєвого 
апарату людинорозуміння з використанням правового досвіду, що дозволить 
впорядкувати існуюче різноманіття термінів, що стосуються сутнісної харак-
теристики людини, удосконалити понятійний апарат, що сприятиме розв'я-
занню проблеми неоднозначної інтерпретації антропологічних концепцій, ви-
значити співвідношення терміно-понять у даній сфері, удосконалити мову юрис-
пруденції, а також визначити роль та місце людини в антропологічних дослі-
дженнях. Для цього потрібно сформувати певні відношення до самого права, а 
саме правову культуру для працівників різних гілок вдали, особливо судової. 

У зв'язку з наведеним важливим є визначення підходів у досліджені антро-
пології права. Тому для антропології права важливими стають принципи пра-
ва, на яких формується правосуддя в Україні, тому що право, здобуваючи 
автономію стосовно інших форм соціальної регуляції, має всі необхідні умови 
для поширення сфери свого застосування. 

Цьому відповідає класичне вираження різниці між традиційними й сучас-
ними суспільствами. Перші повинні були характеризуватися високою інтегро-
ваністю індивіда, високим рівнем правової культури правосуддя в державі [1]. 

Правосуддя — одна з основних функцій державно-правової діяльності, що 
здійснюється судом шляхом розгляду цивільних і кримінальних справ. Це 
особливий вид застосування закону судом у випадках, строго визначених за-
коном, коли вирішення спору зачіпає права та інтереси громадян, підприємств, 
установ і організацій, коли визнання особи винною у вчиненні злочину і 
призначення їй покарання у кримінальній справі пов'язано з можливістю 
обмеження або позбавлення її судом таких благ, як честь і гідність, майна, 
особистої свободи, або при наявності невинності підсудного — виправдання 
його. 

Оскільки суд за допомогою здійснення правосуддя виконує особливо важ-
ливу і відповідальну функцію, корінним чином зачіпає життєво важливі інте-
реси як особистості, так і суспільства, правомірні і природні наполегливі зу-
силля, що робляться суспільством для його контролю, суворого дотримання 
ним духу і букви закону в межах встановлених суспільством законодавчих 
форм. Культура правосуддя має на меті поєднати доктрину регулювання со-
ціальних відносин і судову практику щодо здійснення правосуддя з гуманіз-
мом, з інтересами суспільного розвитку особистості. 

До об'єктивних факторів, що визначають рівень правової культури право-
суддя, слід віднести: 

1) вдосконалення та застосування законодавства; 
2) використання в судовому процесі досягнень науково-технічного прогресу 
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для підвищення оперативності, економічності судових дій, а також для здійснен-
ня контролю за діяльністю самого суду; 

3) встановлення науково обґрунтованої середньої робочої норми судді (часу, 
необхідного для юридичної обробки одного судового документа, а також для 
організації роботи суду) та ін. 

Правову культуру судових кадрів обумовлюють такі суб'єктивні чинники, 
як рівень професійних знань, особистий життєвий досвід, досвід судової прак-
тики, а також розуміння відповідальності за якість виконуваної роботи. 

Судово-професійну культуру судових кадрів, і особливо суддів, складають 
сукупність правових і моральних знань, що характеризують судові кадри як 
фахівців, їх гідність, майстерність і навички, зрілість, моральність і автори-
тетність. 

Якщо питання про помічників суддів в Законі «Про судоустрій і статус 
суддів» [2] майже вирішене (ст. 151), то з судовими секретарями — ні. Тому 
однією з найважливіших проблем є проблема їхньої підготовки. Культурно-
організаційний рівень правосуддя багато в чому визначається професіоналіз-
мом секретаря судового засідання. Для якісного виконання цієї посади необ-
хідно мати вищу юридичну освіту, стаж роботи (не менше трьох років) в судо-
вих органах, схильність саме до цієї роботи, індивідуально-психологічні якості. 
Однак на практиці в судах ще не завжди можна зустріти секретаря, який 
повністю відповідає перерахованим вище вимогам. 

Правова культура поведінки юриста в судовому процесі вимагає від нього 
не тільки дотримання конституційних принципів правосуддя, принципів ци-
вільного і кримінального процесу, норм ГПК47, УПК48, а й виконання тради-
ційних форм культури процесуального ритуалу [3]. 

Правова культура судового засідання не знає поділу на суттєві і несуттєві 
порушення, а складається з скрупульозного виконання всіх процесуальних і 
моральних норм. Ф.Коні писав: «Можна наполегливо бажати, щоб у виконан-
ня норм обрядів, якими супроводжується відправлення правосуддя, вносився 
смак, почуття міри і такт, бо суд є не тільки розгляд справи, а й школа. Тут 
етичні вимоги зливаються з естетичними, виправдовуючи свій внутрішній зв'я-
зок» [4]. 

До особистісних властивостей культури суддів відносяться естетичні смаки, 
тобто вміння грамотно, чітко висловлювати свої думки, не вживати неприпус-
тимих виразів, уміння одягатися і носити мантію, володіти собою, забезпечу-
вати доступну інформацію, порядок, чистоту робочого кабінету і т.д. 

У зміст внутрішньої культури суддів та інших учасників судового процесу 
входять професіоналізм, кваліфікація, культура почуттів, індивідуально-вольові, 
психологічні особливості особистості (темперамент, характер), комунікативні 
якості та ін. [5]. Уміння судді в будь-якій найскладнішій ситуації проявити 
самостійність і твердість, не піддатися «тиску навколишнього середовища» — 
одне з найважливіших вимог судової етики. 

Для суду найцікавішою є громадська думка про розглянуту справу. Однак 
суду треба вміти відрізняти справжню громадську думку від уявної, не підда-
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ватися настроям, які іноді мають місце і неминуче чинять тиск на суддів, 
значить правильно виконувати високий моральний борг судді, прокурора, 
слідчого. 

Підтримка вироку громадською думкою значно підвищує його ефективність. 
Суд — школа морального виховання. Переконливий показ аморальності зло-
чину в ході судового розгляду конкретних справ має велике моральне значення. 

На суддів покладено надзвичайно важливі обов'язки діяти від імені Украї-
ни взагалі та судової влади зокрема. Етичні аспекти професійної діяльності 
суддів періодично стають об'єктом уваги правознавців — вчених і практиків 
(М. І. Клеандрової, А. С. Коблікова, А. Маркова, Н. Радутного, Л. С. Халдєє-
вої та ін.) [8-11]. На сьогоднішній день, як правило, це пов'язано з помітним 
дефіцитом моральності в діяльності судів — як в поведінці суддів, так і сторін. 
Він зумовлений низкою причин, серед яких: 1) зниження рівня морального 
потенціалу у відносинах між людьми в умовах економічних перетворень та 
соціальної нестабільності; 2) недостатня забезпеченість статусу судді гарантія-
ми його незалежності (особливо неналежний рівень матеріального забезпечен-
ня); 3) недостатня «якість» законодавства, що набуває чинності та функціонує 
у період його реформування (С. Подкопаєв). 

Згідно зі ст. 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 лип-
ня 2010 р. особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень 
судді після прийняття присяги судді такого змісту: «Я, (ім'я та прізвище), 
вступаючи на посаду судді, урочисто клянусь об'єктивно, неупереджено, неза-
лежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки закону і 
керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обо-
в'язки судді, дотримуючись морально-етичних принципів поведінки судді, не 
вчиняти дій, що порочать звання судді і принижують авторитет судової вла-
ди» [12]. 

Судді повинні поважати і почитати судову гілку влади як таку, що має 
особливий рівень суспільної довіри, і піклуватися про підтримку та підняття 
авторитету всієї правової системи. Міжнародні акти, зокрема Основні принци-
пи незалежності судових органів (1985 р.), встановлюють, що принцип неза-
лежності судової влади наділяє суди правом і обов'язком забезпечувати спра-
ведливість судового розгляду і повагу прав сторін (п.6). Крім того, п. 10 зазна-
ченого документа безпосередньо передбачає, що судді повинні мати високі мо-
ральні якості і здібності, а також відповідну підготовку та кваліфікацію в 
галузі права [13]. Аналогічне положення було пізніше закріплене і у Рекомен-
дації Комітету Міністрів Ради Європи про незалежність, дієвість та роль суддів 
(1994 р.), яка передбачає, що всі рішення стосовно професійної кар'єри суддів 
повинні ґрунтуватися на об'єктивних критеріях, а відбір і кар'єра суддів — на 
основі заслуг, враховуючи кваліфікацію, чесність, здібності та вміння [14]. 

Суддя залишається суддею 24 години на добу, тому певні види поведінки, 
які є прийнятними для інших осіб, можуть бути заборонені для суддів. 

Суддя повинен розуміти, що він знаходиться під постійною ретельною ува-
гою громадськості. 
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Якщо під час виконання професійних обов'язків або позасудової діяльності 
у судді виникає сумнів щодо етичності свого рішення або дії, то йому не слід 
приймати рішення або дію, поки суддя не переконається в їх відповідності 
нормам професійної етики. 

Питання етики судді регулюються системою законів та інших документів, 
у тому числі і міжнародних організацій, які регламентують відносини діяль-
ності та поведінки судді як носія судової влади, наділеного широкими повно-
важеннями. Перш за все це розділ VIII Конституції України, Закон України 
«Про судоустрій і статус суддів», кримінально-процесуальний кодекс України 
та інші закони, а також Європейська хартія про статус суддів, резолюція Гене-
ральної Асамблеї ООН про принципи незалежності судових органів, Банга-
лорскі принципи діяльності суддів, рекомендації Комітету міністрів Ради Євро-
пи, документи Міжнародної асоціації суддів та Європейської асоціації суддів. 

Частина 2 ст. 127 Конституції України вказує на те, що професійні судді не 
можуть належати до будь-яких політичних партій або профспілок, брати участь 
у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати 
будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім 
наукової , викладацької та творчої. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» є базовим нормативно-пра-
вовим актом, що регулює діяльність судді. 

При здійсненні правосуддя суддя повинен дотримуватися Конституції і за-
конів України, забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний розгляд судо-
вих справ у встановлені (розумні) законом терміни, дотримуватися вимог служ-
бової дисципліни та розпорядку роботи суду, не розголошувати відомості, що 
становлять державну, військову, службову, комерційну та банківську таємни-
цю, таємницю нарадчої кімнати, відомості про приватне життя громадян та 
інші відомості, які їм стали відомі під час розгляду справи в судовому засі-
данні. 

Професійна етика суддів визначається Кодексом суддівської етики, затвер-
дженим V з'їздом суддів України 24 жовтня 2002 року. Зазначені в ньому 
норми спрямовані на вирішення етичних питань, пов'язаних зі статусом суддів. 
Крім того існують певні етичні вимоги до суддів, зазначені в документах за-
гального характеру. Наприклад, в ч.1 ст.6 Європейської конвенції про захист 
прав людини і основних свобод йдеться про право кожного на «...справедливий 
відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім су-
дом...». Фактично аналогічні положення закріплені в ст.10 Загальної декла-
рації прав людини, п. 1 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і полі-
тичні права. 

Судді повинні дотримуватися їх у своїй професійній, громадській діяль-
ності та приватному житті з метою утвердження незалежності та неупередже-
ності судової влади, зміцнення її авторитету в суспільстві. 

Таким чином, як свідчить антропологія права, наука, теорія та практика 
звертаються до нової парадигми системи правосуддя лише тоді, коли зіштов-
хуються з такими антиноміями (онтологічними протиріччями), що у рамках 
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колишньої парадигми не мають свого вирішення. Сучасне правознавство та-
кож підійшло до ряду антиномій, серед яких центральною є неадекватність 
дійсності сформованих уявлень другорядної — пасивної ролі особистості у пра-
вовій детермінації, що нібито цілком визначається грою соціальних факторів. 
Тому довіра суспільства до судової гілки влади є надзвичайно важливим фак-
тором, враховуючи роль і статус судді в демократичному суспільстві. 
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Анотація 

Завальнюк В. В. Правосуддя в Україні: антропологічний вимір. — Стаття. 
Тема правосуддя в Україні в антропологічному вимірі носить актуальний характер, оскільки 

культура правосуддя займає важливе місце у формуванні всієї правової культури в Україні. 
Людина є центральним елементом в процесі здійснення правосуддя, тому необхідний гуманний 
захист її прав та свобод. 

Ключові слова: антропологія права, судова влада, правова культура, людина, правосуддя, 
професійно-судова культура. 

Аннотация 

Завальнюк В. В. Правосудие в Украине: антропологическое измерение. — Статья. 
Тема правосудия в Украине в антропологическом измерении носит актуальный характер, 

поскольку культура правосудия занимает важное место в формировании всей правовой культуры 
в Украине. Человек является центральным элементом в процессе осуществления правосудия, 
поэтому необходима гуманная защита его прав и свобод. 

Ключевые слова: антропология права, судебная власть, правовая культура, человек, правосу-
дие, профессионально-судебная культура. 
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Summary 

Zavalniuk V. V. Justice in Ukraine: anthropological dimension. — Article. 
Theme of justice in Ukraine in the anthropological dimension is relevant, because the culture of 

justice plays an important role in shaping the entire legal culture in Ukraine. The man is a central 
element in the process of justice so requires humane protection of his r ights and freedoms. 

Keywords: anthropology of law, the judiciary, legal culture, people, justice, vocational and judicial 
culture. 

УДК 342.925:347.958 

Ю. Л. Шеренін 

СУТНІСТЬ ПРАВА НА ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ 
АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ 

Необхідність наукового дослідження проблеми встановлення сутності права 
на перегляд судового рішення ґрунтується не тільки на суто теоретичній підставі, 
а саме — фактичною відсутністю наукових досліджень, присвячених зазна-
ченій проблемі, а суто практичному значенні, адже розвиток законодавства у 
цій сфері суспільних відносин гарантує верховенство права, законність у пуб-
лічно-правових відносинах шляхом визначення правосудності рішення, прий-
нятого адміністративним судом першої інстанції, а також найбільш повного 
врахування усіх обставин справи, навіть шляхом перегляду за нововиявлени-
ми обставинами чи Верховним Судом України. Встановлення додаткових га-
рантій законності в адміністративному судочинстві відповідає найголовнішо-
му принципу здійснення адміністративного судочинства — принципу верхо-
венства права (ч. 1 ст. 8 Конституції України). Перегляд судових рішень адмі-
ністративними судами, що здійснюється у межах виконання ними загально-
державної функції правосуддя, реалізує (виконує) правозабезпечувальну і пра-
возахисну діяльність, а тому питання щодо реалізації права на перегляд судо-
вого рішення мають аналізуватись з позицій їх відповідності змісту і характе-
ру адміністративної судової юрисдикції. 

Звернення до підручників та навчальних посібників з адміністративного 
права не дає можливість виділити принаймні загальні доктринальні положен-
ня щодо сутності права на перегляд судових рішень адміністративними суда-
ми. Зазвичай у них містяться загальні положення судового адміністративного 
процесу, які стосуються сутності судової адміністративної юрисдикції, її ролі 
у захисті прав, свобод, законних інтересів фізичних і юридичних осіб у публіч-
но-правових відносинах (В. Б. Авер'янов, О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ко-
валів, Р. В. Кісіль, С. В. Ківалов, В. С. Четверіков та інші). Системною у на-
прямку розкриття сутності судового адміністративного процесу була і зали-
шається монографія В. С. Стефанюка «Судовий адміністративний процес» 
(2003 р.) [1]. Проте вона була підготовлена у зв 'язку із розробкою та подаль-
шим прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України і на сьо-
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