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На даний час, як відомо, розділення влади у 
державі на три гілки – законодавчу (парламент, 
сейм, сенат, рада, дума та ін.), виконавчу (уряд, 
кабінет міністрів) та судову (суди різного приз-
начення та інстанцій) – розглядається як най-
більш оптимальна форма для правової держави з 
демократичним суспільно-політичним устрієм. 
Але слід зазначити, що ідея розподілу влади 
виникла ще в античних державах і вже тоді було 
зрозуміло, що повинні існувати самостійні еле-
менти держави, які повинні виконувати визначе-
ні законом функції, і діяльність яких визначаєть-
ся соціальним розшаруванням суспільства на 
класи. Судова система влади (у сучасному розу-
мінні даної категорії) почала існувати у тій чи 

іншій формі з самих перших часів існування 
людства, як тільки люди почали жити спільно, 
вступати у комплекс взаємовідносин, без яких 
спільне життя просто неможливе. Тому, мабуть, 
одна з перших функцій “органів правосуддя” 
полягала у врегулюванні відносин між окреми-
ми індивідами даного соціуму (це можна визна-
чити як регулювання правовідносин по горизон-
талі). При подальшому розшаруванні на соціаль-
ні прошарки, а потім і класи функції судів були 
розширені до врегулювання правовідносин між 
різними класами (регулювання правовідносин 
по вертикалі). Фактично система правосуддя, 
створена пануючим класом чи володарем країни 
(монархом, імператором, царем, диктатором), 
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забезпечувала захист комплексу прав даного 
класу чи володаря, тим самим допомагаючи збе-
рігати владу та, відповідно, напрямок руху й 
розподілу матеріальних результатів праці.  

З подальшим формуванням органів влади, 
ускладненням структури суспільства звичайно 
розширювалися й функції судової системи. Зок-
рема, поява нових суспільних, політичних та 
інших типів організацій потребувала включення 
їх правовідносин між собою, владою та народом 
у сферу функціонування судової системи. Крім 
того, ускладнення самої структури державної 
влади породжувало конфліктні ситуації між різ-
ними її органами (як на практиці, так і на рівні 
законотворення), і тому ці питання також стали 
потребувати вирішення у судовому порядку.  

Розширення “зони відповідальності” судової 
системи привела врешті-решт до того, що на 
даний час, за словами Г.І. Нікерова, “у сучасних 
високо розвинутих зарубіжних країнах судова 
влада, як здається, стала вищою державною вла-
дою. Суди отримали повноваження контролюва-
ти інші гілки влади і виносити остаточні рішен-
ня по скаргах на їх дію “ [6].  

Розглянемо тепер історичний аспект розді-
лення влади та формування й місце судової вла-
ди на прикладі ряду країн, зокрема, Великобри-
танії, США, Росії та інших провідних країн Єв-
ропи. 

Розпочнемо з Великобританії. Процес фор-
мування судової влади зародився у Великобри-
танії і знайшов своє втілення ще у нормах Вели-
кої Хартії Вільностей 1215 року, де містилися 
положення про суди, судоустрій, основи теорії 
розділення влади. Далі, у середні віки,  законо-
давчо було визначено порядок видання судами 
наказів, норми яких були спрямовані на захист 
прав і свобод громадян від зловживань королів-
ської влади. 

Деякі мислителі у середні віки, наприклад, 
П.М. Баренбойм наділяли судову владу божест-
венним походженням і вважали, що теорії розді-
лення влади вже 3000 років.  

Слід зазначити, що зараз у сучасному держа-
вному механізмі Британії спостерігається процес 
поступового наділення контрольними функція-
ми судових органів не тільки щодо виконавчої, 
але й законодавчої влади. На даний час адмініст-
ративні заклади і Парламент діють згідно з зако-
ном, який тлумачиться суддями. Таке тлумачен-
ня судом законів є джерелом права, ним є і рі-
шення судів по справах, яке отримало назву су-

дового прецеденту і яке застосовується судами 
ще з ХІV століття. 

Для сучасної Великобританії при усій демок-
ратичності суспільно-політичного устрою в її 
державоустрої спостерігається зосередження 
усіх трьох гілок влади, в т.ч. і судової, в одному 
органі управління – Парламенті, де вищою судо-
вою інстанцією є апеляційне відділення палати 
лордів [6]. Крім, того, відсутнє верховенство 
судів над законодавчою владою, воно має місце 
тільки над виконавчою владою, що пояснює 
відсутність розділення влади в її класичному 
розумінні. 

Без сумніву, фундамент теорії розділення 
судової влади заклав ще Джон Локк у “Двох 
трактатах про правління” у 1690 році, у першо-
му з яких він заперечує право абсолютизму ко-
ролівської влади, яка існувала на той час у Бри-
танії. Другий присвячений теорії конституційної 
парламентської монархії як новій перспективній 
формі державного правління. Уряду, на його 
думку, передаються тільки деякі права 
(правосуддя, зовнішні відносини), щоб захисти-
ти усі інші права – права громадянина на свобо-
ду слова, майнові права. Законодавча влада по-
винна функціонувати відокремлено від виконав-
чої та судової. Народ при цьому має право на-
віть змінити уряд, яким він не задоволений. Згід-
но з Локком, існує три невід’ємні права людини: 
право на життя, свободу та майно [7]. Однак 
слід зазначити, що Джон Локк все ж таки не 
виділив судову владу в самостійну гілку влади, а 
лише визначив її відносини із законодавчою 
владою. 

Звернемося тепер до судоустрою США. Фак-
тично всі аспекти історичного розвитку та ста-
новлення державної, а відповідно і судової вла-
ди були втілені у нормах Конституції 1787 року, 
якою було закладено класичне розділення гілок 
влади, коли гілка судової влади розглядалася 
дійсно незалежною. Пізніше у цій країні навіть 
сформулювалася судова практика перевірки за-
конів на відповідність конституційним нормам. 
Сучасна американська судова система побудова-
на на принципах жорсткого контролю над інши-
ми державними закладами [6]. І все ж таки на-
скільки всі три гілки влади в цій країні діють 
самостійно, настільки кожна з них має змогу 
контролювати інші – інакше б американське 
суспільство не відповідало демократичним 
принципам політичного устрою Америки. На-
приклад, Сенат затверджує призначення Прези-
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дентом посадових осіб, включаючи членів Вер-
ховного суду та інших федеральних судів, Кон-
грес утворює суди нижчого рівня [3]. Отже, за-
конодавча і виконавча влада мають змогу конт-
ролювати діяльність федеральних судів та здійс-
нювати певним чином конституційний контроль 
за діяльністю всієї судової влади.  

Контрольні функції судових органів закріп-
люються і у нормах Конституцій таких європей-
ських країн, як Німеччина та Італія. Особливість 
судової влади Німеччини полягає у розподілі її 
органів на різні види за їх функціональним приз-
наченням (фінансовий, трудовий, воєнно-
фінансовий суд), що призводить до певних труд-
нощів у визначенні їх компетенції. Це роздроб-
лення має глибоке історичне коріння, звертаючи 
на те, що Німеччина протягом століть була розд-
роблена на окремі невеликі держави. 

Особливе місце з точки зору формування 
судової влади посідає Франція. Норми Консти-
туції Франції контрольних функцій судовим 
органам над іншими гілками влади не надають. 
Роблячи екскурс в історію, слід наголосити, що 
судова система у даній країні зазнала реформу-
вань ще при Людовику ХV, коли повноваження 
судових органів поступово обмежувались. У 
результаті цього адміністрація Франції набула 
безмежних прав. Впорядковувати судову систе-
му почав Наполеон Бонапарт, який заснував 
адміністративні суди в особі Державної ради та 
ради префектур. Крім того, при ньому ж судова 
практика стає джерелом права. 

Вагомий внесок у розвиток теорії формуван-
ня судової влади у ХVІІ столітті зробили фран-
цузькі мислителі Ш.Л. Монтеск’є і Ж.Ж. Руссо. 

Французький мислитель Ш.Л. Монтеск’є у 
своїх працях надав судовій владі роль самостій-
ної гілки влади, чим вніс істотний вклад в існу-
ючу доктрину розподілу влади. Функціонування 
судової влади він бажав бачити на принципах 
законності та правосуддя, охорони прав та інте-
ресів громадянина, презумпції невинності, але в 
силу духовних традицій при цьому церкві також 
надавалась не остання роль при регулюванні 
суспільного правопорядку [7]. 

Якщо Монтеск’є надавав пріоритет монархі-
чно-конституційному політичному режиму, ко-
ли судова влада є певним засобом стримання 
законодавчої та виконавчої влади від зловжи-
вань, то інший французький мислитель – 
Ж.Ж. Руссо – бачив функціонування державної 
влади тільки в умовах республіканського режи-

му, коли вже всі три гілки влади знаходяться у 
тісному взаємозв’язку й співробітництві, і при 
цьому кожна з них виконує свої функції. 

У контексті історичного розгляду формуван-
ня судової влади на особливу увагу заслуговує 
розвиток судової влади у царській Росії у період 
з ХIV століття по даний час. Цей період цікавий 
тим, що після державної невизначеності до ХІV 
століття почалося формування державності і 
фактично імперії, яка відома нам під назвою 
Російська імперія. 

Зрозуміло, що у процесі державотворення 
відбувалося і активне формування судової вла-
ди. Московська держава ХІV століття характе-
ризується воєводо-наказною системою судо-
устрою, яка відповідала завданням держави, 
хоча і мала значні недоліки. Органи управління, 
на яких одночасно покладались функції управ-
ління, військової справи та суду, не в змозі були 
ефективно ці функції здійснювати. Петро І нама-
гався цю систему змінити шляхом відокремлен-
ня суду від інших органів управління. 

У 1711 році на зміну Боярській Думі, яка 
оперувала нормами історично сформованого 
звичаєвого права, створюється новий судовий 
орган – Сенат, діяльність якого на відміну від 
Думи суворо регламентувалася законом. Таким 
чином, судові справи тепер вирішуються вже не 
колегіально, а царем на власний розсуд, окрім 
того, він затверджував рішення, прийняті Сена-
том. Судовими функціями наділявся і губерна-
тор на місцевому рівні. 

Нова система судоустрою була складною і 
вимагала великих затрат для належного функці-
онування, що було істотними недоліками, ви-
правляти які прийшлося вже Катерині ІІ, що 
вона і здійснила шляхом видання в 1775-1785 
роках “Закладів для управління губерніями”. До 
цього часу корупція досягла широких масштабів 
на всіх рівнях адміністративно-судового апара-
ту. Своїм Указом 1763 року Катерина ІІ розме-
жувала Сенат на департаменти. Статус Сенату 
підвищився за рахунок його регулярного фінан-
сування. “Заклади для управління губерніями” 
закріплювали нову обласну систему органів 
управління та суду. Цим законодавчим актом 
встановлювалися два рівні судових органів: гу-
бернський, який охоплював Палату криміналь-
ного суду, Палату цивільного суду та Верхній 
земський суд; волосний рівень, який охоплював 
волосний суд, Нижній земський суд. Для суду 
над вільними селянами у волостях та губерніях 
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були засновані дві судові інстанції: Нижня розп-
рава та Верхня розправа. Такий судовий устрій 
задовольняв, в першу чергу, інтереси дворян, 
але він у певній мірі відповідав інтересам всього 
населення Російської імперії [5]. 

При Катерині ІІ певних змін зазнав і кримі-
нальний процес, зокрема, певним чином розши-
рилось коло прав підсудного. Наприклад, Звід 
законів Російської імперії означив певні його 
права на захист у процесі. Волосні стряпчі по-
винні були слідкувати за проведенням слідства і 
за можливістю використання підсудним своїх 
прав на захист, що надавались йому законом у 
повному обсязі. Функцію захисту виконували 
прокурори, стряпчі, судді, депутати станів, які 
при цьому виконували функції обвинувачення 
та вирішення справи, що певним чином визнава-
ло пріоритет панування державного інтересу над 
особистим. Повірений допускався до участі в 
справі, але його права фактично обмежувалися 
складанням скарг та клопотань. До цього право 
підсудного на захист визначалося лише викла-
денням обставин по справі, що виправдовували 
його. Як бачимо, на даному етапі всі учасники 
процесу залежали у своїй діяльності від вико-
навчої влади. 

Пізніше, за часів Олександра І та Миколи І, 
зазначена судова система набула подальших 
змін та реформувань. При Олександрі І було 
створено Міністерство юстиції, яке згідно з Ма-
ніфестом від 25 червня 1811 року “Про загальне 
заснування міністерств” здійснювало управління 
судовою системою і загальний нагляд за діяльні-
стю судових органів. 

Проблему удосконалення реформування су-
дової системи Микола І почав вирішувати шля-
хом упорядкування всього російського законо-
давства, доручивши М.М. Сперанському скла-
дання Повного зібрання законів [5]. 

Потужним струсом для формування судової 
влади стали реформи 60-х років ХІХ століття і 
видання такого законодавчого акту, як Судові 
статути. Наприклад, у кримінальному процесі 
право підсудного на захист забезпечувалося вже 
судовим слідчим разом із прокуратурою і на 
попередньому слідстві його реалізація в повній 
мірі залежала від їх діяльності, а вже в судовій 
стадії підсудний мав право на захисника. Ще 
однією гарантією права підсудного на захист 
був судовий контроль, зазначений в нормах Су-
дових статутів, де визначався порядок оскаржен-
ня слідчих дій, вирішення питання про відвід 

слідчого, припинення й зупинення кримінальних 
справ, що здійснювалося виключно в судовому 
порядку і не залежало від думки слідчого або 
прокурора [4]. Це підтверджує значення Судо-
вих статутів для статусу особистості як складо-
вої частини цивільного суспільства щодо набут-
тя певних прав, свобод. 

Слід зауважити, що і російські вчені не обій-
шли питання теорії розподілу влади і зійшлися 
думки щодо незалежності судової гілки влади 
від інших гілок влади [7]. Питання судоустрою 
Росії постійно турбували уми російських вче-
них, що втілювалось у положеннях різних за 
юридичною силою нормативно-правових актів. 
Перший кримінально-процесуальний кодекс 
Росії – Статут кримінального судочинства, при-
йнятий у 1864 році, яскраво відобразив ознаки 
встановленого політичного режиму царської 
Росії і підкреслив панування державного інте-
ресу над особистим. Слід зазначити, що його 
норми були запозичені і радянськими правозна-
вцями у радянських кримінальних кодексах, що 
свідчить про характер правосвідомості, яка існу-
вала за часів радянської влади. І все ж таки саме 
у цей період пройшов етап становлення інститут 
судового контролю, цьому сприяла і ратифікація 
Радянським Союзом Міжнародного пакту про 
цивільні та політичні права. 

Сучасна Конституція Росії надає достатньо 
повноважень судовій владі з приводу здійснення 
нею контрольних функцій, до того ж її норми 
закріплюють положення про захист прав і сво-
бод людини та громадянина з боку судової вла-
ди. Зараз судова влада у механізмі побудови 
правової держави відіграє вирішальну роль, чо-
му сприяє проведення судової реформи у вели-
ких масштабах. 

Враховуючи вищенаведене, не можна зали-
шити без уваги дослідження зазначеної пробле-
матики в нашій країні. Зокрема, принцип поділу 
державної влади на законодавчу, виконавчу і 
судову було втілено ще в Конституції Пилипа 
Орлика 1710 р. [3]. А ст. 6 Конституції України 
закріпила таку організацію державної влади, що 
відповідає сьогоденним прагненням демократи-
чного суспільства до побудови правової держа-
ви. Але при реалізації механізму розподілу вла-
ди треба враховувати історичні, національні 
традиції нашої державності та не піддаватись 
механічному поєднанню елементів колишньої 
адміністративно-командної системи та запозиче-
ного чужого досвіду, що якраз і спостерігалось в 
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діях деяких українських політиків в останні 10 
років. Втілення до життя концепції розподілу 
влади повинно відповідати оптимальній взаємо-
дії між всіма гілками влади та утворювати ціліс-
ну систему влади в Україні, враховуючи новітні 
погляди вчених на таку концепцію [3]. Слід за-
значити, що зараз спостерігається підвищення 
ролі судової гілки влади як самостійної, що пев-
ною мірою підтверджує наголошення представ-
никами судової влади щодо створення підконт-
рольної органам суддівського самоврядування 
Державної судової адміністрації, призначення 
якої в організаційному, в т.ч. і матеріально-
технічному, забезпеченні судової діяльності. 
Така правова подія відокремлює в фінансовому 
питанні судову владу від виконавчої влади, що 
підвищує роль судової влади як незалежної гіл-
ки влади.  

Таким чином, можна зробити наступні ви-
сновки. 

По-перше, історичний процес становлення 
інституту судової влади відбувався на шляху 
ускладнення структури суспільства та розши-
рення меж відповідальності, від регулювання 
майнових відносин між окремими представника-
ми певного соціуму через регулювання право-
відносин між класами суспільства до регулюван-
ня правовідносин та контролю діяльності різних 
гілок влади у сучасних державах. 

По-друге, слід констатувати, що процес фор-
мування судової системи у різних країнах про-
ходив по-різному і суттєво залежав від історич-
них шляхів формування держави. 

По-третє, навіть на сучасному етапі розвитку 
держав, характер та сутність судової системи, 

насамперед, залежать від існуючого політичного 
режиму у країні. Яскравим прикладом виступає 
державоустрій колишнього Радянського Союзу, 
в якому був високий рівень декларативності 
норм та законів при практично безправному і 
беззахисному правовому положенні громадян по 
відношенню до органів державної влади, у тому 
числі і каральних органів, це характерно і для 
сучасних тоталітарних режимів на Сході чи у 
недавні часи у Південній Америці.  

І наприкінці слід зазначити, що питання вдо-
сконалення взаємодії та взаємоконтролю між 
законодавчою, виконавчою і судовою гілками 
влади є проблемним для всіх правових держав 
світу, і судова влада відіграє в цих взаємовідно-
синах не останню роль. 
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