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РЕЦЕНЗІЯ
на монографію кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри теорії 
та історії держави і права Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки Володимира Миколайовича Кравчука «Конституційні основи 
правового статусу суддів в Україні»

REVIEW
on the monograph of Candidate of Law, Associate Professor, Associate 

Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Lesia 
Ukrainka East European National University Volodymyr Mykolayovych Kravchuk, 

«Constitutional Foundations of the Legal Status of Judges in Ukraine»

Нещодавно свого читача знайшла монографія «Конституційні основи пра-
вового статусу суддів в  Україні», підготовлена кандидатом юридичних наук, 
доцентом, доцентом кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропей-
ського національного університету імені Лесі Українки  (м. Луцьк) Володимиром 
Миколайовичем Кравчуком. Змістовність, новизна та актуальність цієї праці 
значною мірою виправдовують сподівання як вчених-правознавців, так і фахів-
ців у сфері судової правотворчої та правозастосовної діяльності.

Знаковим вихід цієї монографії став і стосовно судово-правових реалій сьо-
годення, зокрема, щодо внесення змін до Конституції України (в частині право-
суддя), прийняття нових законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про 
Конституційний Суд України». Утім, В. Кравчуку вдалося, на нашу думку, під-
готувати дійсно системну наукову монографію та неупереджено, методологічно 
вивірено викласти власні погляди на юридичну природу конституційних основ 
правового статусу суддів, спираючись на вітчизняний та зарубіжний досвід.

Очевидною є й новизна монографії В. Кравчука. На сьогодні значний інте-
рес до правового статусу суддів, його сутності та змісту спостерігається з боку 
представників правничої науки; питанням формування суддівського корпусу 
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та відповідальності суддів присвяче-
на численна література. На підставі 
зазначеного, проблеми конституцій-
но-правового регулювання статусу 
суддів слід віднести до одних з  най-
менш розроблених у  науці конститу-
ційного права, на відміну від значної 
кількості судоустрійних напрацювань.

Постановка проблеми, здійсне-
на автором, дає змогу чітко окресли-
ти предмет цього дослідження. Так, 
у Передмові рецензованої монографії 
досить чітко окреслено перелік «до-
слідницьких завдань, які визначені 
необхідними для системного аналізу 
змісту, форм і  механізмів конститу-
ційно-правового статусу суддів» (с. 8).

Рецензована наукова монографія 
має розгорнутий та логічно послі-
довний зміст, зумовлений метою та 
завданнями цієї наукової розвідки. 
Здобутки науковця отримують свою 
повне та всебічне втілення у  виснов-
ках, положеннях і пропозиціях, сфор-
мованих автором як у завершальному 
підрозділі праці «Післямова», так і  у 
тексті самої монографії.

У своїй роботі науковець дослі-
джує становлення конституційних ос-
нов правового статусу суддів, виділяє 
шість основних етапів становлення 
конституційних основ правового ста-
тусу суддів у контексті національного 
державотворення та правотворення: 
1) період доби Київської Русі, Галиць-
ко-Волинської та Литовсько-Руської 
держави (ІХ  – до середини XVI сто-
ліття)  – характеризувався доміну-
ванням звичаєвого права, відсутніс-
тю процесуального законодавства та 
практикою застосування т.з. «компо-
зицій»  – відкупу за заподіяну шкоду. 
Судочинство ж здійснювали королі, 
князі, асесори, референдарі, маршал-

ки, комісари, віча, лавники, війти, ста-
рости, церковні священики тощо, але 
не професійні судді; 2) період Козаць-
ко-Гетьманської держави (з середини 
XVI століття – до кінця XVІІI століт-
тя) – становлення в системі козацько-
го правосуддя інституту професійних 
суддів, які виокремлювались зі стар-
шини, духовенства, козаків, міщан, 
урядників та ін., й  розглядали кримі-
нальні та цивільні спори, та обґрун-
тування особливостей їх правового 
статусу; 3) перебування Українських 
земель у складі Російської та Австрій-
ської імперій (з кінця XVІІI століття – 
до початку ХХ століття)  – характе-
ризувався інституціоналізацією судів 
і  унормуванням правового статусу 
професійних суддів, зокрема  – вимог 
до кандидатів на посаду судді, прав 
і  обов’язків судді, підстав його відпо-
відальності, гарантій діяльності тощо, 
за результатами судових реформ 
в Російській імперії в 1864 році та Ав-
стро-Угорській імперії в  1867 році; 4) 
доба національно-визвольної бороть-
ба за незалежність України (1917–1922 
роки)  – унормування конституційних 
основ правового статусу професійних 
суддів у Конституції УНР, а також у ін-
ших правових актах УНР, ЗУНР, Геть-
манату П. Скоропадського та Директо-
рії та незавершені спроби сформувати 
суддівський корпус Української дер-
жави; 

5) за Радянської доби і входження 
України до складу колишнього СРСР 
(1922–1991 роки) – утворення надзви-
чайних судів, з заміною їх радянською 
моделлю правосуддя, яка реалізувала-
ся професійними суддями і  народни-
ми засідателями, які стали складовою 
державно-партійної репресивної сис-
теми в  УРСР; 6) у  незалежній Украї-
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ні (1991  рік  – донині)  – становлення, 
розвиток і модернізація конституцій-
но-правового статусу суддів у  неза-
лежній Україні на цінностях і засадах 
європейського конституціоналізм) (с. 
10-164).

У монографії автор також дослі-
джує сутність та зміст категорії «кон-
ституційно-правовий статус суддів», 
визначає її сутнісні ознаки (с. 180-
197) й  розкриває структуру консти-
туційно-правового статусу суддів (с. 
198-258). Зокрема, на думку В. Крав-
чука характеристики структури кон-
ституційно-правового статусу суддів 
ґрунтується на виокремленні серед 
основних і  додаткових (неосновних) 
його складників (елементів). До ос-
новних слід відносити елементи, що 
формують основу статусу суддів як 
суб’єктів конституційного права. До-
даткові елементи конституційно-пра-
вового статусу суддів конкретизують 
та логічно продовжують основні еле-
менти (с. 197). 

Заслуговує на увагу також розділ 
присвячений конституційним прин-
ципам правового статусу суддів та 
дефініція автора, відповідно до якої 
принципи правового статусу суддів – 
визначені Конституцією України та 
іншими джерелами права загально-
прийняті засади, ідеї, що слугують ос-
новоположними началами правового 
статусу суддів. Це керівні засади, вста-
новлені Конституцією та законами 
України, міжнародними договорами 
України, що відображають об’єктив-
но наявні закономірності розвитку 
судової влади, визначають характер, 
істотні риси правового статусу суддів, 
основи зв’язків між елементами його 
змісту, встановлюють і регулюють по-
ведінку суб’єктів правових відносин 

з  приводу набуття, зміни та припи-
нення правового статусу суддів (с. 292-
293).

Окремий розділ монографії при-
свячено правосуб’єктності суддів, яку 
В. Кравчук трактує як здатність судді 
мати закріплені конституційно-пра-
вовими нормами суб’єктивні права та 
юридичні обов’язки, а також здатність 
своїми діяннями набувати та реалізо-
вувати права, створювати для себе або 
інших суб’єктів обов’язки та здатність 
судді нести за порушення правових 
норм відповідальність, які (здатності) 
можуть змінюватись під впливом зов-
нішніх та внутрішніх факторів і умов. 
Тобто, зміст цього поняття становлять 
конституційна правоздатність та кон-
ституційна дієздатність. У свою чергу, 
складовою конституційної дієздат-
ності є їх деліктоздатність. Конститу-
ційна правосуб’єктність є основним, 
базовим елементом конституцій-
но-правового статусу судді. Саме вона 
зумовлює можливість судді бути учас-
ником конституційних правовідносин 
та визначає обсяг його прав та обов’яз-
ків (с. 390).

Вартий уваги розділ монографії, 
присвячений гарантіям конституцій-
них основ правового статусу суддів, 
які дослідник за сферою дії поділяє на 
міжнародно-правові (глобальні), ре-
гіональні міжнародних та національ-
ні (внутрішньодержавні). Останні, 
в свою чергу, діляться на загально-со-
ціальні (економічні, соціальні, полі-
тичні, ідеологічні (духовні) гарантії) 
та спеціальні юридичні. Спеціальні 
юридичні гарантії поділяють на нор-
мативно-правові і організаційно-пра-
вові, матеріальні та процесуальні тощо 
(с. 401-442). 
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У шостому розділі рецензованої 
роботи дослідник розглядає особли-
вості підготовки і формування суддів-
ського корпусу (С. 443-517). Зокрема, 
на думку В. Кравчука, порядок фор-
мування суддівського корпусу – один 
із складових елементів правового ста-
тусу суддів, що передбачає загальний 
порядок призначення суддів. Най-
більш поширеними способами онов-
лення суддівського корпусу залиша-
ються: а) призначення та б) обрання 
суддів (С. 493).

Сьомий розділ рецензованої ро-
боти присвячений юридичній відпо-
відальності суддів як важливій скла-
довій їх конституційно-правового 
статусу. Юридична відповідальність 
суддів, як комплексний інститут, ха-
рактеризується взаємозв’язком право-
мірної поведінки суддів при реалізації 
повноважень (позитивний аспект) та 
обов’язку зазнати передбачених за-
коном заходів державного примусу 
в  разі неправомірної поведінки суд-
дів (негативний аспект). Позитивний 
аспект юридичної відповідальності 
суддів втілюється в  процесі реаліза-
ції суддями прав та обов’язків. Також 
складовими позитивного аспекту 
юридичної відповідальності суддів 
варто вважати професійну правосві-
домість, професійну правову культуру, 
суддівський розсуд, які відображають-
ся у  професійній діяльності суддів та 
прийнятих ними рішеннях. Юридич-
на відповідальність суддів з  позиції 
негативного підходу, по суті, виступає 
їхнім юридичним обов’язком зазнати 
негативних наслідків за певних умов. 
До таких особливостей юридичної від-
повідальності суддів варто віднести 

найперше те, що вона виступає додат-
ковим юридичним обов’язком, який 
виникає за умови, що судді вчиня-
ють правопорушення. З іншого боку, 
юридична відповідальність суддів є 
гарантією реалізації ними інших юри-
дичних обов’язків. Юридична відпо-
відальність, як юридичний обов’язок, 
може й не виникати, за умови належ-
ної реалізації суддями норм права 
(формальної підстави юридичної від-
повідальності) та відсутності фактів 
вчинених суддями правопорушень 
(фактичної підстави юридичної від-
повідальності) (С. 518-603).

Звертає на себе увагу й те, що ре-
цензована монографія містить понад 
1800 посилань на джерела, в основно-
му наукові монографії та статті вітчиз-
няних та зарубіжних авторів, а також 
низку законодавчих актів та докумен-
тів, що стосуються правового статусу 
суддів.

Таким чином, можна стверджу-
вати, що монографія В. Кравчука є 
цілісним, завершеним, актуальним 
дослідженням конституційних основ 
правового статусу суддів, яке стане 
в  пригоді не лише фахівцям, що за-
ймаються проблематикою сучасного 
конституційного права та судоустрою, 
а й значно більш широкому колу чита-
чів, яке включає в себе всіх тих, хто ці-
кавиться питаннями розвитку вітчиз-
няної правової думки.

Рецензована монографія стано-
вить значний науковий інтерес, може 
бути використана у навчальному про-
цесі студентами юридичних спеціаль-
ностей, а  також буде цікава тим, хто 
вивчає проблеми правового статусу 
суддів у цілому.


