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УДК 340.142:[343.11+347.9 
Дослідження взаємовідносин між судовою правотворчістю та 

правосуддям є надзвичайно актуальним для правової системи України у світлі 
започаткованої у 2010 році масштабної судово-правової реформи, хоча 
актуальність вивчення зазначеної проблематики істотно підвищується і 
внаслідок того, що у вітчизняній та російській науці до недавнього часу 
теоретико-правові звернення вчених (В. Бринцев, С. Погребняк, В. Тєлєгіна,   
В. Ярославцев тощо) до дослідження правосуддя не мали комплексного 
характеру, а судова правотворчість взагалі лише нещодавно стала предметом 
уваги вітчизняних вчених (С. Шевчук [15]). Проте на даний момент у науці 
відсутнє концептуально обґрунтоване та розкрите в юридичних категоріях 
розуміння правосуддя. Те ж саме можна сказати і про судову правотворчість, 
зокрема, про різновиди її актів.  

Крім того, на сьогодні в українській юридичній науці відсутні роботи, 
присвячені дослідженню взаємодії між собою правосуддя і судової 
правотворчості. 

З огляду на це, метою даної статті є вивчення закономірностей взаємодії 
судової правотворчості та правосуддя. Для досягнення цієї мети дана стаття 
складатиметься з трьох частин: у першій частині буде запропонований 
загальний підхід до розуміння правосуддя; у другій – стислий опис видів 
судової правотворчості; у третій – аналіз місця судової правотворчості під час 
здійснення правосуддя. 

І. Правосуддя: поняття та ознаки 

У найзагальнішому плані правосуддя – це справедливе судове вирішення 

спорів. Таке розуміння не є новим для вітчизняної юридичної науки і практики. 

Наприклад, у мотивувальній частині Рішення Конституційного Суду України 
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від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003 у справі про розгляд судом окремих постанов 

слідчого і прокурора встановлено: «Правосуддя за своєю суттю визнається 

таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує 

ефективне поновлення в правах». Отже, Конституційний Суд цілком слушно 

наголосив на двох моментах у розумінні правосуддя: змістовному або 

ціннісному (відповідність вимогам справедливості) та цільовому (поновлення в 

правах). 

З огляду на вказане, видаються недостатніми поширені в літературі 

визначення правосуддя [1, c. 20, 86], які фактично ототожнюють правосуддя з 

судочинством, тобто звичайним судовим розглядом справ відповідно до 

формальних вимог закону. Тому звернімося до робіт, в яких правосуддя 

розуміється ширше, ніж судочинство. Так, О. Закомлістов розглядає правосуддя 

саме з позицій природного права, при цьому він вважає, що особливістю 

правосуддя є те, що воно є публічним способом міркування про право і неправо 

і поєднане з оцінкою обставин, подій та фактів [4, c. 494]. 

Розвиваючи зазначену думку, зауважимо, що правосуддя — це не 

зовнішня (формальна), а внутрішня характеристика певної судової діяльності, 

детермінована досягненням мети, якою виступає справедливий захист прав 

суб’єктів. 

Оригінальний підхід до розв’язання цієї проблеми демонструє російська 

дослідниця О. Мізуліна, на думку якої правосуддя не є видом або методом 

державної діяльності, не є воно і частиною процесуального права, а тим більше 

державною функцією. Правосуддя – це право людини на суд, незалежний від 

держави та особистих прихильностей суддів, адже лише такий суд здатен 

гарантувати їй право на свободу [1, c. 199]. 

Незважаючи на свою прогресивну антропологічну спрямованість, це 

визначення має суттєвий недолік: правосуддя – це передусім певна діяльність 

суду з розгляду спору, а вже потім, в одному із своїх вимірів, воно виступає у 

формі суб’єктивного права людини на захист своїх прав. 

На наш погляд, не слід ані заперечувати значення держави у процесі 

правосуддя (як це робить О. Мізуліна), ані применшувати його значення (як це 
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робить О. Закомлістов) хоча б з огляду на те, що суд, здійснюючи правосуддя, 

не перестає бути органом державної влади і тому виносить рішення від імені 

держави, виконання яких забезпечується державним авторитетом. 

Адже правосуддя має здійснюватися не лише на підставі уявлень про 

справедливість, а й з урахуванням вимог чинного законодавства, у противному 

разі воно може перетворитися на свавілля, адже справедливість, як і будь-яка 

інша оціночна категорія, є надзвичайно суб’єктивною у процесі свого 

тлумачення стосовно конкретної ситуації. В цьому плані вдалим є підхід          

В. Ярославцева, згідно з яким правосуддя в матеріальному розумінні є 

здійснення законності і справедливості [17, c. 11]. 

Вважаємо, що насамперед слід відокремити поняття «правосуддя» і 

«судочинство». Принципова різниця між вказаними поняттями полягає у тому, 

що правосуддя безпосередньо стосується змістовних (або внутрішніх) 

характеристик судового розв’язання спорів, а судочинство — формальних (або 

зовнішніх) характеристик судового розв’язання спорів.  

Вважаємо, що правосуддя пов’язане з категорією «мета», а судочинство 

— з категорією «результат». Як пише А. Малько, мета належить до сфери 

ідеального, а результат — до сфери реального [9, c. 4]. Тобто мета є ідеалом, що 

базується на певних ціннісних вимогах до діяльності суду з розгляду спорів, а 

результат є реальним підсумком діяльності суду, який може відповідати меті, а 

може і не відповідати. 

Метою судового розгляду є не просто захист прав і свобод суб’єкта, а 

справедливий захист. Отже, коли результат судового розгляду спору є 

справедливим, то ми можемо кваліфікувати такий судовий розгляд як 

правосуддя. Натомість, коли результат не є справедливим, такий судовий 

розгляд слід кваліфікувати як судочинство. При цьому результат судочинства 

може відповідати формальним вимогам законодавства. 

Оскільки мета належить до сфери належного, а результат — до сфери 

сущого, то у цьому ракурсі правосуддя є належним, а судочинство є сущим. 
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Діалектична суперечність між сущим і належним є «вічним двигуном» 

розвитку ідеї права у напрямі відповідності її гуманістичним вимогам і стандар-

там, які весь час підвищуються і деталізуються. 

Взаємодія між судочинством і правосуддям у певній правовій системі 

протягом певного відрізку часу відбувається наступним чином: невідповідність 

судочинства прагненню до справедливого («життєвого»), «морального права» 

породжує у широких прошарків населення нові ціннісні вимоги до суду (і ці 

вимоги з цього моменту можна кваліфікувати як мету діяльності суду); згодом 

невідповідність результатів діяльності суду її меті набуває вкрай загостреної 

форми; внаслідок активної діяльності всіх зацікавлених суб’єктів (передусім 

суддів) суперечність розв’язується шляхом привнесення до діяльності суду 

нових прогресивних ознак, і таким чином мета діяльності суду стає результатом 

його діяльності. Після певного проміжку часу вказаний цикл починається 

знову. 

В. Тєлєгіна пише, що сприйняття правосуддя як цінності можливе лише 

за наявності його відповідності загальноприйнятим, загальнолюдським мораль-

но-етичним вимогам, таким як справедливість, незалежність, рівність, 

відповідальність, гуманність [14, c. 8, 9, 23]. Вважаємо за доцільне уточнити цю 

думку: за умови невідповідності зазначеним критеріям і вимогам діяльність 

суду з розгляду спорів має кваліфікуватися як судочинство. 

Отже, правосуддя — це значною мірою аксіологічне поняття. Тобто 

діяльність судів з розгляду спорів, яка відповідає певним ціннісним морально-

правовим характеристикам, є правосуддям; водночас діяльність судів з 

розгляду спорів, яка не відповідає цим характеристикам, але відповідає 

формальним вимогам закону, є судочинством. 

Зважаючи на викладене, правосуддя у першому наближенні слід розгля-

дати як судочинство, що відповідає вимогам справедливості і є інструментом 

досягнення справедливості при вирішенні судового спору, що виражається у 

належному захисті судом прав і свобод людини. 
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Схожу позицію висловлює у своїй праці і С. Погребняк, акцентуючи ува-

гу на тому, що лише додержання вимог справедливості під час здійснення 

судочинства дає можливість характеризувати його як правосуддя [10, c. 63]. 

І судочинство, і правосуддя є певним способом вирішення правового спо-

ру. Однак результат судочинства відповідає лише формальним вимогам 

законодавства, а результат правосуддя відповідає не лише формальним 

вимогам законодавства, але й основним ціннісним засадам будь-якого 

розвинутого суспільства, які втілені у правових принципах справедливості, 

рівності, свободи, гуманізму. 

Відтак під правосуддям слід розуміти спосіб розв’язання спору про право, 

яким захищаються права і свободи суб’єктів права (фізичних осіб, юридичних 

осіб, держави, суспільства): 

- на підставі закону та принципів справедливості, рівності, свободи і 

гуманізму; 

- на постійній і професійній основі спеціальними органами державної 

влади — судами, акти яких забезпечуються авторитетом держави. 

Продеталізуймо запропоноване визначення. 

Правосуддя у першу чергу є спеціальним способом вирішення правового 

спору. Ми виходимо з того, що першопричиною виникнення права є соціальний 

конфлікт. Якщо уявити собі повністю безконфліктне соціальне середовище, то 

у ньому не існувало б необхідності у праві. 

У вітчизняній літературі цілком обґрунтовано зазначається, що виникнен-

ня та розвиток права первинно пов’язані з визріванням та конкуренцією чис-

ленних і різних соціальних потреб, у тому числі з потребою соціуму в досяг-

ненні гармонії, справедливості, стабільності, у зменшенні соціальної напруги, в 

подоланні людських вад і суперечок. Власне, саме соціальна конфліктність 

становить онтологічне підґрунтя виникнення та існування права. При цьому 

конфліктологія виходить з того, що конфлікт є нормальним явищем суспіль-

ного життя, обумовленим діалектикою соціального розвитку, природним фе-

номеном складного і суперечливого світу [2, c. 10, 16]. 
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Крім того, слід особливо підкреслити, що право — це єдиний регулятор 

суспільних відносин, який має у своєму розпорядженні спеціальний 

інструментарій для мирного розв’язання конфліктів. Цим інструментарієм є 

судовий спосіб вирішення конфліктів, який, на відміну від інших способів, 

тісно пов’язується з авторитетом держави та можливістю здійснення 

легального примусу. І цей спосіб за умови дотримання ним певних змістовних 

вимог називається «правосуддя». 

Тож зупинімось докладніше на змістовних характеристиках правосуддя. 

У запропонованому нами визначенні наголошується на спеціальних ознаках 

правосуддя, які полягають у тому, що правові спори будуть розглянуті та 

вирішені не лише формально (на підставі норм чинного законодавства), а й з 

чітким дотриманням пануючих у певному суспільстві уявлень морально-

правової спрямованості, а саме на підставі правових принципів справедливості, 

рівності, свободи і гуманізму. При цьому вказані принципи на практиці повинні 

мати більшу регулятивну та юридичну силу, ніж норми чинного законодавства, 

зміст яких у деяких випадках може суперечити змісту зазначених принципів. 

Як вірно вказує С. Максимов, право не існує в готовому вигляді в законі, 

з якого його можна безпосередньо отримати. Суддя пов’язаний законом. Проте 

закон має бути співвіднесений з визнаними у даному суспільстві принципами 

справедливості і з природою речей, тобто справедливістю у конкретній 

ситуації. Якщо законом враховуються можливі життєві обставини, то правосуд-

дям — певні фактичні життєві обставини. У результаті відбувається 

наповнення належного моментом сущого та збагачення сущого належним [8,    

c. 186]. Натомість сліпе слідування букві закону робить судовий розгляд спору і 

його результат законним, але не правосудним. Як говорили з цього приводу у 

Стародавньому Римі, summum jus, summa injuria («занадто точне виконання 

норм права породжує найвищу несправедливість»).  

Інакше кажучи, правосуддям є лише та діяльність суду з вирішення 

спору, яка не тільки відповідає вимогам закону, а й відповідає вимогам справед-

ливості, рівності, свободи та гуманізму. 
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Остання частина запропонованого вище визначення вказує на суб’єктний 

склад правосуддя — тобто на суди, які на постійній і професійній основі 

приводять у дію цей спосіб вирішення правових конфліктів. Зважаючи на це, 

правосуддям може бути визнана лише та діяльність з вирішення юридичних 

спорів, яку здійснюють спеціальні органи державної влади, що уособлюють 

собою судову владу. 

У зв’язку з визначенням суб’єктного складу правосуддя слід зауважити, 

що за кількісною ознакою суб’єкти судової влади поділяються на індивідуальні 

(суддя) та колективні (суд). Можливість уособлення конкретною посадовою 

особою (суддею) усієї судової влади в державі (персоніфікація влади) 

характерна саме для судової влади [12, c. 11].  

З’ясувавши теоретичні засади розуміння правосуддя, коротко розглянемо 

тепер особливості використання терміна «правосуддя» у чинному законодавстві 

України. 

У частині 1 ст. 124 Конституції України вказується, що правосуддя в 

Україні здійснюється виключно судами. У частині 2 цієї ж статті зазначено, що 

судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної 

юрисдикції. 

Перша частина ст. 129 Конституції України сформульована наступним 

чином: «Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише за-

кону». Натомість друга частина цієї ж статті звучить так: «Судочинство про-

вадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних». І далі: 

«Основними засадами судочинства є…» 

Отже, Конституція України не містить однозначного критерію для 

розділення понять «правосуддя» та «судочинство», хоча з її тексту випливає, 

що термін «правосуддя» застосовується законодавцем у більш широкому 

(можна сказати, у концептуальному) сенсі, а «судочинство» застосовується до 

діяльності конкретних судових органів. 

ІІ. Види судової правотворчості 

Вважаємо, що єдиним правильним критерієм визначення того, чи є 

певний акт судової влади актом правотворчості, є наявність чіткого 
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законодавчого закріплення загальнообов’язкового характеру такого акта 

судової влади. Вказаний критерій є об’єктивним і базується на волі 

законодавця, на відміну від суб’єктивного і умоглядно-політологічного 

критерію змісту акта судової влади. 

Акти судової правотворчості є доволі різноманітними, але спільною 

ознакою для них є їхній загальнообов’язковий характер, що доводить факт 

здійснення ними загального рівня правового регулювання, на відміну від 

правозастосовчих актів, які здійснюють лише індивідуальне правове 

регулювання. 

Застосування вказаного критерію дає можливість чітко виокремити акти 

судової правотворчості та здійснити їх класифікацію. 

Акти судової правотворчості за способом виникнення юридичної норми, 

яка в них міститься, поділяються на три види: 

1. Судові прецеденти, серед яких виділяють: а) креативні прецеденти;     

б) деклараторні прецеденти, у тому числі прецеденти тлумачення. 

2. Нормативно-правові акти, видані судовою владою, серед яких виділя-

ють: а) роз’яснення вищими судовими органами змісту норм права; б) затвер-

дження вищими судовими органами процесуальних правил розгляду справ. 

3. Квазіпрецеденти, серед яких виділяють: а) рішення органів 

конституційної юрисдикції з визнання неконституційними нормативно-

правових актів та з надання офіційного тлумачення; б) рішення судів загальної 

юрисдикції зі скасування нормативно-правових актів на підставі їх 

невідповідності законодавству. 

Розкриємо детальніше відмінності актів судової правотворчості, які 

обумовлюються способом виникнення норми права. 

У судових прецедентах міститься норма права, яка виникає у процесі 

вирішення судом конкретної справи і є побічним результатом розгляду справи, 

а відтак юридична норма завжди міститься у мотивувальній частині рішення 

суду. 

У нормативно-правових актах судової влади містяться норми права, які є 

не результатом вирішення конкретної справи, а наслідком цілеспрямованої (так 
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би мовити, у «чистому вигляді») правотворчої діяльності вищих судових 

органів. Характерною ознакою цих норм є те, що їх формулювання 

здійснюється або на підставі узагальнення практики вирішення певної категорії 

спорів, або вони являють собою процесуальні правила розгляду спорів. 

У квазіпрецедентах міститься норма права, яка виникає у разі 

позитивного вирішення судом (у тому числі Конституційним Судом) справ зі 

скасування нормативно-правового акта або надання офіційного тлумачення, а 

відтак норма права завжди міститься у резолютивній частині рішення суду і є 

фактично основним результатом його діяльності в рамках вирішення певної 

справи. 

Аналізуючи акти судової правотворчості у контексті їх зв’язків із 

правосуддям, потрібно зазначити, що безпосередній зв’язок з правосуддям 

характерний для судового прецеденту і квазіпрецеденту; а для нормативно-

правового акта, виданого судовою владою, характерний опосередкований 

зв’язок, згідно з яким збіг є у суб’єктному складі (вищий судовий орган 

уповноважений не лише здійснювати правосуддя, але і приймати нормативно-

правові акти). 

ІІІ. Взаємовідносини між судовою правотворчістю та правосуддям 

На макрорівні судова правотворчість є одним з елементів механізму 

досягнення мети правосуддя. 

З погляду теорії права суд у своїй діяльності досягає мети правосуддя 

внаслідок дії двох взаємопов’язаних процесів, що позначається спеціальними 

категоріями. Першою категорією є правозастосування як реалізація судом норм 

права для вирішення правового спору. Другою категорією є професійна 

правосвідомість судді, яка наповнює процес розгляду справи аксіологічним 

змістом, саме завдяки їй судочинство стає правосуддям. 

Судова правотворчість може бути третім елементом вказаної моделі. Крім 

того, як буде показано нижче, судова правотворчість надає суддям нових 

можливостей для досягнення мети правосуддя і навіть виводить суд на новий, 

більш високий рівень суспільного значення. 
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Здійснення судом правотворчості у формі судового прецеденту та 

квазіпрецеденту під час безпосереднього розгляду справи жодним чином не 

вступає у конфлікт з процесом правозастосування, оскільки норма, яка 

створюється судом, відразу стає предметом судового тлумачення і застосування 

до конкретних правовідносин у рамках спору, що розглядається. 

Що ж до професійної правосвідомості судді, то треба визнати, що 

судовий розгляд будь-якої справи пов’язаний з елементом творчості, незалежно 

від того, чи визнається результат такої творчості джерелом (формою) права, чи 

актом правозастосування. Так, ще на початку ХХ ст. Г. Демченко цілком вірно 

зауважив, що суд займається творчістю і у випадку заповнень прогалин, і у 

випадку тлумачення норм права. Річ не у тому, що суд творить, а у тому — як 

саме він творить [3, c. 167]. Позицію щодо творчого характеру діяльності суду 

під час розгляду ним справи підтримують і сучасні науковці [6, c. 22; 8, c. 186]. 

Тому для правосвідомості високопрофесійного судді наявність правотворчої 

складової його діяльності при безпосередньому розгляді спорів не тільки не 

завадить йому проявити свої здібності та виконати покладений законом і 

суспільством обов’язок вирішити правовий спір, але й дасть відчуття 

додаткової відповідальності за винесене ним рішення, адже воно буде не тільки 

актом правозастосування, обов’язковим лише для сторін справи, а й набуде 

загальнообов’язкового значення для всіх схожих випадків. 

Таким чином, судова правотворчість у цілому не містить 

взаємовиключних моментів ані з правозастосуванням, ані з професійною 

правосвідомістю. Натомість вона надає процесу здійснення правосуддя нових 

якостей, які слугують справі досягнення мети правосуддя. 

При розгляді правосуддя у жодному разі не слід випускати з уваги, що 

суб’єктний склад правосуддя не вичерпується суддями, судом і судовою 

системою. Адже, окрім зазначених елементів, до складу правосуддя входять ще 

і сторони у справах, які розглядаються судами. Власне кажучи, у даному ви-

падку йдеться про процесуальні правовідносини. Саме сторони по справах є 

адресатами здійснення судом своєї влади. Крім того, саме сторони у справах, 

звертаючись до суду за захистом своїх прав, запускають механізм правосуддя. 
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Як вказується у літературі [7, c. 214], особливістю суб’єктного складу 

процесуальних правовідносин є обов’язкова наявність владного суб’єкта (у 

нашому випадку – наявність суду), а також інших суб’єктів, які або мають 

юридичний інтерес у вирішенні справи (сторони справи), або не мають такого, 

але сприяють вирішенню справи (представники сторін, свідки, експерти тощо 

та ін). 

У правотворчому елементі діяльності суду відсутні негативні наслідки 

для безпосередніх сторін спору. Адже у будь-якому разі і судовий прецедент, і 

квазіпрецедент передусім є судовими рішеннями, тобто актами вирішення 

правового спору (актами правозастосування), а вже потім, у другу чергу, – акта-

ми правотворчості. Тому здійснення правотворчості судом під час вирішення 

певної справи не суперечить юридичним інтересам сторін справи і тим більше 

не порушує їхніх прав і законних інтересів. Крім того, оскільки суспільне зна-

чення правотворчого акта є більшим, ніж правозастосовчого, то і об’єктивні 

вимоги до нього є вищими; зважаючи на це, суд буде підходити до розгляду 

такої справи особливо ґрунтовно, максимально використовуючи всі наявні у 

нього інтелектуальні і професійні ресурси, досвід тощо. А відтак сторони 

справи отримають більш виважене і обґрунтоване вирішення їхнього спору, 

адже спосіб його розв’язання буде вважатися обов’язковим еталоном. 

Судова правотворчість сприяє меті правосуддя тому, що вона змушує 

суддів підходити до розгляду спорів відповідно до надзвичайно високих стан-

дартів справедливості, адже завдяки тому, що їх рішення буде не лише 

правозастосовчим актом, але і джерелом (формою) права, аргументація суддів 

буде відкритою для аналізу та критики з боку юридичної громадськості. 

Усвідомлення суддями своєї належності до функції правотворчості збільшує їх 

суспільну роль, але одночасно збільшує і рівень відповідальності (як моральної, 

так і юридичної: дисциплінарної і кримінальної) за прийняті рішення, що в 

кінцевому підсумку сприяє більш якісному і ефективному захисту прав і свобод 

суб’єктів права. 

Хоча сам факт визнання державою судової правотворчості обумовлює 

значне підвищення вимог до осіб, які бажають стати суддями (особливо 
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суддями вищих судів). Ця обставина також позитивно сприяє підвищенню 

якісного рівня відправлення правосуддя, яке, і це треба відверто визнавати, 

багато в чому залежить від професійних знань та професійної правосвідомості 

суддів як конкретних особистостей. 

Наступний аспект впливу судової правотворчості на правосуддя 

виражається у тому, що судова правотворчість сприяє реалізації принципів 

самостійності і незалежності судової влади. 

Аксіоматичним є твердження про те, що суд, суддя має бути позбавленим 

впливу будь-яких органів державної влади та інших суб’єктів як у широкому 

плані (наприклад, використання і поширення інформації про суддю з метою 

завдати шкоди його авторитету), так і у вузькому (вплив на суддів при при-

йнятті ними рішень). 

Законодавство України розмежовує прикладний аспект цих принципів: 

так, у статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначено про 

самостійність та незалежність суду. По суті, у даному випадку йдеться про:      

а) структурну і функціональну автономність формування і функціонування ор-

ганів судової влади; б) заборону втручання у будь-якій формі у діяльність судді 

при розгляді ним справи.  

Потрібно погодитись із твердженням про те, що термін «самостійність» 

означає інституційний аспект, а «незалежність» – змістовний [13, c. 211]. 

Отже, самостійність і незалежність суду повинні гарантувати 

неупереджене ставлення до судових справ відповідно до внутрішнього 

переконання судді, що ґрунтується на вимогах закону. 

Таким чином, маємо змогу побудувати логічну конструкцію, в основі якої 

лежить генетичний зв’язок між поняттями: судова правотворчість – са-

мостійність суду і незалежність судді – неупереджене вирішення судових справ 

відповідно до внутрішнього переконання судді (справедливість, рівність, 

свобода, гуманізм), що ґрунтується на вимогах закону (в тому числі 

процесуальних вимогах) – правосуддя – захист прав і свобод суб’єкта права 

(фізична особа, юридична особа, держава, суспільство). 
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Судова правотворчість сприяє підвищенню самостійності і незалежності 

судової влади, але не обумовлює її. При цьому чим більше судова 

правотворчість є «вплетеною» у процес судового розгляду звичайного 

правового спору, тим сильніше відчувається цей вплив. Тому визнання певною 

правовою системою судового прецеденту сприяє самостійності і незалежності 

судової влади набагато більше, ніж існування такої форми судової 

правотворчості, як нормативно-правовий акт. 

Судова правотворчість істотно підвищує роль і значення судової влади у 

механізмі стримувань і противаг державної влади. 

Як пише В. Смородинський, судова гілка державної влади займає 

провідне місце у механізмі стримувань і противаг, що обумовлюється її 

повноваженнями щодо перевірки конституційності законів, указів, інших актів 

у зв’язку із розв’язанням конфліктів між гілками влади, між громадянами, їх 

об’єднаннями і органами державної влади, їх посадовими особами; щодо 

загальнообов’язкового тлумачення Конституції і законів України; щодо 

скасування незаконних актів органів виконавчої влади [12, c. 12]. 

Досить показовим є те, що у вказаному автором переліку повноважень 

присутні дві форми судової правотворчості («загальнообов’язкове тлумачення 

Конституції і законів України», «скасування незаконних актів органів ви-

конавчої влади»). Відсутність зазначених двох повноважень суттєво зменшує 

авторитет судової влади та її значення для суспільства, оскільки слабкість су-

дової влади має наслідком неефективність захисту нею прав і свобод людини 

(особливо у спорах, де стороною виступає орган державної влади). 

Крім того, ми не вбачаємо жодної проблеми у сумісності судової 

правотворчості як функції судової влади з принципом поділу державної влади. 

У західноєвропейській юридичній літературі ще наприкінці ХІХ – початку     

ХХ ст. було визнано, що панівною є не теорія поділу влади, а вчення про 

єдність суверенної волі держави, а також те, що насправді принцип поділу 

влади є «настільки ж блискучим, наскільки ж і спірним» [3, c. 83, 84]. 

У свою чергу, сучасний дослідник І. Рекецька, розглядаючи 

проблематику судової влади в Україні з політологічної точки зору, наголошує 
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на неможливості сприйняття у повному обсязі теорії поділу влади: «…у своєму 

класичному варіанті теорія поділу влади не підтверджується досвідом 

державно-правового будівництва, реальним життям. Таким чином, принцип 

поділу влади не є твердим й абсолютним принципом» [11]. 

Розгляд принципу поділу влади не як самодостатнього, а лише як 

допоміжного інструмента механізму стримувань і противаг знаходить свій ви-

раз і у відповідних сучасних наукових дослідженнях [5]. 

Отже, розподіл повноважень між трьома гілками державної влади є засо-

бом підвищення ефективності виконання нею своїх функцій, але аж ніяк не 

самостійним чинником у запобіганні її узурпації. 

І, нарешті, останнім аргументом, який спростовує тезу про суперечність 

судової правотворчості вимогам принципу поділу державної влади є те, що, 

власне, судова правотворчість не зазіхає на законотворчу функцію парламенту. 

Оскільки, як правильно вказується у відповідних дослідженнях [16, c. 13], 

законотворчість – це різновид правотворчості, яка полягає у прийнятті законів. 

Дійсно, суд не повинен бути законотворчим органом, але це жодним чином не 

виключає того, що суд при цьому може виступати як правотворчий орган. 

Завершуючи цей короткий огляд аспектів співіснування судової 

правотворчості і правосуддя, наголосимо на тому, що за допомогою судової 

правотворчості основні ціннісні стандарти правосуддя, які відповідають 

принципам справедливості, рівності, свободи і гуманізму, проникають у 

систему позитивного права. Судова правотворчість робить правосуддя не 

індивідуальним регулятором суспільних відносин, а загальним, і вказані 

стандарти переходять від стану одиничного (вирішений казус) до стану 

загального (загальнообов’язкове правило для вирішення певного виду казусів). 

Саме судова правотворчість здатна наповнити право в його конкретних проявах 

не тільки ідеями, а й конкретним змістом принципів справедливості, рівності, 

свободи та гуманізму, адже завдяки використанню зазначених принципів при 

судовому розв’язанні конкретних правових спорів вони перестають існувати як 

абстракції, знаходячи своє безпосереднє втілення у правовідносинах. 
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Судова правотворчість підкорена меті правосуддя (розв’язати правовий 

спір і захистити права і законні інтереси на підставі закону та на підставі вимог 

принципів справедливості, рівності, свободи і гуманізму) і є одним із засобів її 

досягнення. 

Перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі полягають у 

вивченні можливих моментів конфліктності у взаємовідносинах між 

правосуддям і судовою правотворчістю, а також шляхів щодо мінімізації їх 

негативного впливу на рівень судового захисту прав і свобод суб’єктів права.  
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Малишев Б. Судова правотворчість як засіб досягнення мети правосуддя 

У статті розглядається проблематика взаємозв’язків між правосуддям і судовою правотворчістю з точки зору 

теорії права. Автор доходить висновку, що за допомогою судової правотворчості основні ціннісні стандарти 

правосуддя, які відповідають принципам справедливості, рівності, свободи і гуманізму, проникають у систему 

позитивного права. Судова правотворчість підкорена меті правосуддя і є одним із засобів її досягнення. 

Ключові слова: правосуддя, судова правотворчість. 

 

Малышев Б. Судебное правотворчество как средство достижения цели правосудия 

В статье рассматривается проблематика взаимосвязей между правосудием и судебным правотворчеством с 

точки зрения теории права. Автор приходит к выводу, что с помощью судебного правотворчества основные 

ценностные стандарты правосудия, которые соответствуют принципам справедливости, равенства, свободы и 

гуманизма, проникают в систему позитивного права. Судебное правотворчество подчинено цели правосудия и 

является одним из средств ее достижения. 

Ключевые слова: правосудие, судебное правотворчество. 

 

Malyshev B. Judicial law-making as a mean to purpose of justice 

Тhe article is devoted to study of correlations between justice and judicial law-making from the point of view of the 

theory of law. The author concludes that by the assistance of judicial law-making the basic value standards of justice, 

that correspond to the principles of justice, equality, freedom and humanism, pave its way into the system of positive 

law. Judicial law-making is subdued to the purpose of justice, serving as one of the facilities for the achievement of 

justice. 

Key words: justice, judicial law-making. 

 

 


