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В статье рассмотрено проблематику су-
дебной дискреции (усмотрения) как элемента 
правоприменения суда с позиций науки тео-
рии государства и права. Выделены научные 
подходы к пониманию термина «усмотрения 
органов публичной власти». Предложено ав-
торское определение термина «судебная дис-
креция».
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актах поведінки суб’єктів права у різних 
життєвих ситуаціях вирішується шляхом 
прийняття рішень на власний розсуд різ-
ними суб’єктами влади, зокрема суддів-
ським корпусом, реалізуючи таким чином 
дискреційні повноваження, передбачені 
законодавством. Тож забезпечення функ-
ціонування органів судової влади на висо-
коефективному рівні вимагає вирішення 
у багатьох напрямах, серед яких визна-
чення сутності та змісту судової дискреції 
(розсуду).
Поняття розсуду є одним із провідних 

у науці теорії держави і права та у галу-
зевих юридичних науках. Онтологічні, 
функціональні, телеологічні, правові та 
інші аспекти дискреції суб’єктів публічної 
влади, у тому числі судової, з позицій різ-
них наукових шкіл та напрямів у межах фі-
лософії, соціології, психології, політології, 
юриспруденції вивчали такі науковці, як 
Д. Абушенко, С. Алексєєв, Ф. Аллен, В. Ан-
тропов, В. Бабаєв, А. Барак, В. Баранов, 
Л. Берг, О. Боннер, Г. Бребан, Е. Вась-
ковський, Н. Вопленко, М. Гарієвська, 
Ю. Грачова, А. Грінь, Р. Дворкін, К. Девіс, 
М. Зейдер, В. Канцір, А. Коренєв, В. Коц-
кулич, В. Лемак, Д. Луспеник, Т. Мартья-
нова, Ф. Нонет, О. Папкова, О. Петришин, 
В. Ремньов, Ч. Рейч, М. Рісний, О. Семе-
ній, О. Сеньків, О. Скакун, Ю. Тихомиров, 
М. Треушніков, Н. Ханова, О. Черданцев, 
Н. Чечіна, Д. Чечот, В. Ямковий та ін. 
Проте історико-джерелознавчий аналіз та 
сучасна судова практика свідчать, що пи-

У сучасних умовах державно-правової 
та суспільної трансформації, коли суб’єкти 
публічної влади та громадянського сус-
пільства системно здійснюють пошук та 
модернізують шляхи їх взаємодії, провідне 
значення відіграє прийняття суспільно ко-
рисних та важливих рішень органами дер-
жавної влади й особливо органами судової 
влади. Адже незалежна та самостійна судо-
ва влада виступає запорукою досягнення 
основної мети суспільства – забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина. До 
того ж, це і є головним критерієм визна-
чення рівня демократичності тієї чи іншої 
держави.
Підвищення ефективності та ролі ор-

ганів судової влади у належному функці-
онуванні суспільства у цілому та окремих 
його суб’єктів, зокрема, прямо взаємоза-
лежне з якістю судових рішень. Немож-
ливість й, головне, недоречність, всеціло-
го прописування у нормативно-правових 
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тання судового розсуду вимагає подаль-
шого ретельного комплексного вивчення 
у межах загальної теорії держави і права 
як науки інтегруючої, універсальної та уза-
гальнюючої, здатної знайти відповіді на 
головні питання юриспруденції й таким 
чином вирішити низку практичних право-
знавчих завдань. 
Поява судового розсуду як правового 

явища сягає давніх часів та пропорційно 
пов’язана з виникненням інституту суду. 
Незважаючи на нормативне закріплен-
ня і вживання терміна «судова дискреція» 
(«судовий розсуд») в літературі вже досить 
тривалий час, неодноразове його згадуван-
ня та тлумачення у рішеннях різних ін-
станцій судової влади, зміст цього терміна 
залишається суперечливим, дискусійним 
та потребує подальшої наукової розробки, 
адже відсутність єдності в його розумінні 
унеможливлює якісний процес правозас-
тосування органами судової влади.
У доктринальних джерелах та норма-

тивно-правових актах використовуються 
такі категорії, як «розсуд» та «дискреція», а 
також діалектично взаємопов’язані з ними 
«дискреційна влада», «дискреційні повно-
важення», «дискреційні рішення» тощо. 
Аналіз наукових джерел щодо співвідно-
шення категорій «дискреція» та «розсуд» 
свідчить про визнання вченими їх тотож-
ними, проте автори все ж пропонують пев-
ні уточнення, на що й слід звернути увагу.
В енциклопедичних джерелах роз-

суд трактують як: 1) рішення, висновок; 
2) розмірковування, роздум [1, с. 819]; згід-
но з рішенням, позиція, думка кого-небудь 
[2] тощо.
У свою чергу, «дискреція» у перекла-

ді з англійської «discretion» – це здоровий 
глузд або ж свобода розсуду [3, с. 50]. Вва-
жаємо, що такі компоненти, як «здоровий 
глузд» або ж «свобода розсуду» у разі реа-
лізації дискреції органів влади не можуть 
бути взаємозамінними, а лише виступати 
як обов’язкові складові єдиного цілого.

З французької «discretionnarie» означає той, 
що залежить від власного розсуду [4, с. 180]. 
Звісно, що такий підхід є узагальненим, і 
якщо екстраполювати його на юридичну 
сферу, то неодмінним елементом висту-

пить також залежність посадової особи від 
чинного законодавства.
З латинської «discretio», німецької 

«discretion», польської «dyskrecyja» – воля, 
розсуд, розпорядження [5]; рішення поса-
дової особи або державного органу віднесе-
ного до їх компетенції питання на власний 
розсуд в порядку реалізації дискреційної 
влади [6]. Отже, розгляд етимологічного 
походження категорій «дискреція» та «роз-
суд» свідчить про їх рівноцінне змістовне 
значення.
Проте, на думку Н. Ханової, у загально-

теоретичному розумінні терміни «розсуд» і 
«дискреція» є тотожними за своїм змістом. 
З одного боку, за своїм змістовним напо-
вненням вони й дійсно є тотожними, а з 
другого – все ж таки мають деякі формальні 
відмінності. Так, якщо йдеться про дискре-
цію, вона стосується виключно реалізації 
розсуду суб’єктом владних повноважень; 
вона не застосовується суб’єктом, який 
не наділений такими повноваженнями.-
У свою чергу, оперування терміном «роз-
суд» є можливим як щодо владного 
суб’єкта, так і щодо зобов’язаного учасника 
податкових відносин (дискреційні повнова-
ження контролюючих органів у сфері оподат-
кування є предметом авторського дослідження 
– В.Ю.) [7, c. 59-61]. Тобто «розсуд» та «дис-
креція» є змістовно тотожними явищами, 
проте, якщо мова йде про розсуд, то цей 
термін доречно застосовувати як щодо дер-
жавних, так і недержавних суб’єктів, тер-
мін «дискреція» доцільно вживати лише по 
відношенню до суб’єктів публічної влади. 
Можливо, такий підхід і потребує подаль-
шого вивчення, проте у контексті нашого 
дослідження вказані категорії будуть вико-
ристовувати як змістовно рівнозначні яви-
ща, адже досліджуватиметься розсуд орга-
нів державної влади, зокрема суду.
Переходячи до авторських інтерпрета-

цій розсуду (дискреції), акцентуємо першо-
чергово, що розсуд – невід’ємний елемент 
правозастосовної діяльності, об’єктивно іс-
нуюче і соціально виправдане правове яви-
ще, в якому виражається динамізм права, 
його пристосованість до постійно змінюва-
них історичних умов і конкретних ситуа-
цій [8, сc. 7-8, 18-19]. Дослідження зарубіж-
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ної та вітчизняної наукової доктрини щодо 
розуміння розсуду органів публічної влади 
надає підстави для виокремлення декіль-
кох підходів у цьому напрямі: 1) розсуд 
(дискреція) як міра свободи; 2) розсуд (дис-
креція) – окремий вид діяльності; 3) розсуд 
(дискреція) – спосіб прийняття рішення 
безвідносно до волі інших суб’єктів; 4) роз-
суд (дискреція) як повноваження, що пе-
редбачене законодавством та ін.
Так, О. Коренєв пояснює розглядува-

не поняття як установлену нормативними 
рамками міру свободи органу державної 
влади при вирішенні конкретної індивіду-
альної справи, що надається останньому з 
метою забезпечення прийняття найбільш 
оптимального рішення [9, с. 34]. Акцентує 
увагу на досягненні нормативно-детермі-
нованої мети шляхом реалізації розсуду 
Р. Краутхаузен, який розуміє під цим яви-
щем свободу органів державної влади ді-
яти в межах, чітко встановлених законом 
[10, с. 133]. Наведені визначення є дещо 
обмеженими, адже автори зазначають 
лише нормативний аспект як стримуючий 
чинник під час прийняття дискреційного 
рішення посадовою особою.
А. Барак вважає, що розсуд слід розумі-

ти як повноваження, яке надається влад-
ному суб’єкту і яке полягає у можливості 
вибору між двома або ж більше альтерна-
тивними алгоритмами поведінки, коли 
будь-який з них є законним [11, с. 187]. 
К. Девіс також акцентує увагу на алгорит-
мі поведінки, який треба обрати: можли-
вість посадової особи органу державної 
влади діяти на підставі свободи обрання 
конкретного алгоритму поведінки з-поміж 
низки можливих дій або ж бездіяльності 
[12, с. 167]. Такий підхід, безперечно, за-
слуговує на увагу, проте говорити про ал-
горитм поведінки в умовах недосконалого 
законодавства видається у багатьох випад-
ках майже неможливо.
На думку Ю. Тихомирова, під розсу-

дом треба розуміти можливість владного 
суб’єкта зробити мотивований вибір при 
прийнятті конкретного рішення чи здій-
сненні дій з метою виконання поставле-
них, нормативно-детермінованих завдань 
[13, с. 74]. На переконання Т. Мартьяно-

вої, доцільним є вживання у поняттєво-ка-
тегорійному апараті загальної теорії дер-
жави і права терміна «розсуд суб’єктів пра-
возастосовної діяльності» – це передбаче-
не нормами права владне повноваження, 
зміст якого полягає в можливості суб’єкта 
правозастосовної діяльності в межах своєї 
компетенції здійснювати мотивований ви-
бір варіантів дії під час вирішення спірно-
го правового питання, шляхом ухвалення 
правомірного рішення, враховуючи прин-
ципи права, положення чинного законо-
давства, конкретні обставини справи, а та-
кож вимоги доцільності, добросовісності, 
справедливості та основи моралі [14, с. 12-13]. 
Таким чином, авторка розглядає більш 
широко це явище, виходячи за рамки нор-
мативно-правового регулювання дискреції 
й акцентує увагу не лише на правовій при-
роді правозастосовного розсуду, а й на мо-
ральній.
О. Папкова наголошує, що під розсу-

дом потрібно розуміти регламентований 
нормативними положеннями й реалізову-
ваний у процесуальній (процедурній) фор-
мі різновид діяльності, яка змістовно поля-
гає у наданні органові державної влади по-
вноважень щодо самостійного вирішення 
спірних питань з урахуванням об’єктивних 
обставин справи, спираючись на цілі та 
принципи відповідно до критеріїв спра-
ведливості, розумності й загальновизнаних 
засад моралі [15, с. 207]. Слід зауважити, 
що науковець наголошує на самостійності 
вирішення питання тим чи іншим органом 
державної влади (деякі інші автори також 
наголошують на цьому аспекті), проте, на 
нашу думку, він не є цілком коректним, 
адже будь-який орган державної влади 
зобов’язаний самостійно приймати рішен-
ня з того чи іншого питання, що входить 
в рамки його компетенції, без втручання 
в його діяльність інших осіб. Тим більше, 
коли мова йде про судову владу. 
І. Поляков розглядає розсуд як акт ви-

бору органом державної влади конкретної 
мети й, відповідно, способу її досягнення, 
як прийняття цим органом рішення без-
відносно до волі інших суб’єктів [16, с. 235]. 
Вважаємо, що таке визначення потребує 
певного уточнення, зокрема, щодо вибору 
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органом державної влади конкретної мети. 
Мета встановлюється законодавцем, інші 
органи державної влади мають реалізува-
ти цю мету за допомогою різних законних 
способів.
Отже, проведений аналіз різних по-

зицій щодо розуміння розсуду (дискреції) 
органів влади надав можливість розкрити 
особливості та виділити окремі підходи до 
розуміння цього явища. Наголосимо, що 
виокремленням підходів до розуміння роз-
суду є умовним й має виключно теоретич-
не значення, проте сприятиме максималь-
но коректному формулюванню розсуду у 
подальшому, що вже буде мати теорети-
ко-прикладне значення. Переходячи від 
загального до конкретного, тобто від ана-
лізу терміна «розсуд» до з’ясування змісту 
терміна «судовий розсуд», що власне і ви-
ступає предметом дослідження, зазначимо, 
що в основу наведених нижче та взагалі іс-
нуючих визначень судового розсуду покла-
дено формулювання розсуду влади, проте з 
відображенням відповідної специфіки.
Так, судовий розсуд автори розгля-

дають крізь призму свободи. Д. Абушен-
ко наголошує, що філософсько-правовою 
основою судового розсуду є свобода у ді-
яльності правозастосовного органу (сво-
бода розуміється як право вибору одного 
із передбачених законодавцем варіантів) 
[17]. На думку О. Стьопіна, судовий розсуд 
– це представлене судді законом повнова-
ження свободи вибору одного з декількох 
закріплених у правовій нормі альтерна-
тивних, але в рівній мірі законних рішень 
у справі [18, с. 23-24]. Вважаємо, що таке 
визначення потребує уточнення, адже у 
запропонованому формулюванні очевидно 
не вистачає, зокрема, «виборі мотивова-
ного рішення», «з урахуванням обставин 
справи» тощо.
Л. Берг тлумачить судовий розсуд як 

елемент судової правозастосовної діяль-
ності, що полягає у виборі мотивованого 
законного і обґрунтованого рішення, що 
здійснюється уповноваженим суб’єктом 
(суддею) по конкретній юридичній справі 
у межах, встановлених нормою права [19]. 
О. Боннер вважає, що під судовим розсу-
дом потрібно розуміти надані суду повно-

важення вирішувати правові питання з 
урахуванням обставин справи, загальних 
положень закону, принципів права, еко-
номічних законів розвитку суспільства й 
норм моралі [20, с. 56]. Позитивно, що ав-
тор згадує про моральний аспект судового 
розсуду.
П. Марков наголошує, що судовий роз-

суд становить не особливі повноваження, 
надані суду, а спосіб здійснення владних 
повноважень щодо вирішення правових 
суперечок і вчинення окремих процесуаль-
них дій. Судовий розсуд – це вільна діяль-
ність суду по вирішенню конкретної спра-
ви у цілому або здійснення окремої проце-
суальної дії відповідно до особистих пере-
конань судді, яка полягає у виборі одного 
з декількох варіантів вирішення спору, пе-
редбачених формальними джерелами пра-
ва, або спрямована на подолання колізій та 
прогалин у позитивному регулюванні і має 
результатом (метою) формування правово-
го рішення [21, с. 7-8]. Також підтримуємо 
позицію автора з приводу того, що в меж-
ах дискреції «суд має обирати між двома 
та більше варіантами вирішення справи» 
є помилковими, оскільки існують випадки, 
коли питання, що потребує правового ви-
рішення, раніше ніколи ще не розглядало-
ся або запропоноване раніше рішення має 
неправовий характер.
Оскільки реалізацію розсуду теорети-

ки та практики логічно пов’язують з ви-
конанням дискреційних повноважень, то 
окремим дискусійним питанням у правовій 
науці нині виступає поняття «дискреційні 
повноваження».
Зауважимо, що фактичної одностай-

ності серед науковців досягло положення 
про те, що повноваження – це певні права 
й обов’язки діяти, вирішуючи коло справ, 
визначених компетенцією [22]. Тобто скла-
довими повноважень будь-яких органів 
влади є права та обов’язки.
У контексті розуміння терміна «повно-

важення» більш доцільно вести мову про 
те, що розсуд пов’язаний саме з таким їх 
складником, як права органу державної вла-
ди, наголошує С. Резанов [23, c. 181-182].-
І справді, у літературі, наприклад, зазнача-
ється, що дискреційні повноваження – це 
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право глави держави, голови уряду, інших 
посадових осіб органів державної влади 
діяти за певних умов на власний розсуд у 
межах закону [6]. 
Важливо, що категорія «дискреційні 

повноваження» отримала свою формаліза-
цію на національному та на європейському 
рівні. 
У Рекомендації Комітету міністрів Ради 

Європи № R(80)2, що стосується здійснен-
ня адміністративними органами влади 
дискреційних повноважень від 11 берез-
ня 1980 р., дискреційні повноваження 
(discretionary power) – повноваження, які 
адміністративний орган, приймаючи рі-
шення, може здійснювати з певною свобо-
дою розсуду, тобто, коли такий орган може 
обирати з кількох юридично допустимих 
рішень те, яке він вважає найкращим за 
даних обставин [24; 25]. Із запропоновано-
го визначення, на жаль, не вдається чітко 
встановити, що саме розуміється під по-
вноваженнями.
На національному рівні визначен-

ня терміна «дискреційні повноваження» 
сформульовано у Методології проведення 
антикорупційної експертизи: це сукупність 
прав та обов’язків органів державної влади 
та місцевого самоврядування, осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, що надають 
можливість на власний розсуд визначити 
повністю або частково вид і зміст управлін-
ського рішення, яке приймається, або мож-
ливість вибору на власний розсуд одного з 
декількох варіантів управлінських рішень, 
передбачених нормативно-правовим ак-
том, проектом нормативно-правового акта 
[26]. Отже, у запропонованому тлумаченні 
терміна «дискреційні повноваження» пря-
мо йдеться про права та обов’язки. Однак, 
як уже було наголошено, не всі науковці 
погоджуються з таким розумінням дискре-
ційних повноважень.
Так, коментар до наведеного визначен-

ня висловив М. Самбор. На його думку, 
виконання обов’язків за своїм змістом не 
може належати до адміністративного роз-
суду, адже обов’язок сам по собі є вимогою 
до виконання, а не можливістю виконання, 
тоді як адміністративний розсуд пропонує 

альтернативу, дозволяє як виконувати, 
так і утриматися від виконання певних 
дій, прийняття рішень в одних і тих самих 
умовах. Тому адміністративним розсудом 
можуть і повинні бути охоплені виключно 
права суб’єктів владних повноважень, що 
за своєю юридичною природою є можли-
востями, які використовуються за власним 
розсудом їх носія для задоволення його ін-
тересу (професійного інтересу), а точніше 
– інтересу органу влади [27, с. 33].
Аналогічний підхід висловив також 

А. Старик: терміносполука «дискреційні 
повноваження» містить у собі логічну по-
милку, оскільки реалізація дискреції є 
правом суб’єкта, але вона ніяк не стосуєть-
ся другого складника поняття «повнова-
ження» – обов’язків. Тому, напевно, було 
б більш доцільніше говорити про поняття 
«дискреційні права», а не про «дискреційні 
повноваження» або ж якимось чином окрес-
лити умовність використання терміна «по-
вноваження» у цій конструкції [28, c. 110]. 
Інша група науковців та практиків 

стверджує, що дискреційні повноважен-
ня все ж включають права та обов’язки. 
Дискреційні повноваження – це комплекс 
прав і зобов’язань представників влади як 
на державному рівні, так і на регіональ-
ному, у тому числі представників суспіль-
ства, яких уповноважили діяти від імені 
держави чи будь-якого органу місцевого 
самоврядування, що мають можливість на-
дати повного або часткового визначення і 
змісту, і виду прийнятого управлінського 
рішення [29]. В. Ямковий вважає, що дис-
креційні повноваження є сукупністю прав 
та обов’язків, закріплених у встановленому 
законодавством порядку за судом, які він 
застосовує на власний розсуд [30, с. 170]. 
Високо оцінюючи всі наукові досягнен-

ня у досліджуваному напрямі, вважаємо за 
доцільне особливу увагу звернути на пози-
цію Верховного Суду: поняття судової дис-
креції (судового розсуду) у кримінальному 
судочинстві охоплює повноваження суду 
(права та обов’язки), надані йому держа-
вою, обирати між альтернативами, кожна 
з яких є законною, та інтелектуально-во-
льову владну діяльність суду з вирішення 
у визначених законом випадках спірних 
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правових питань, виходячи із цілей та 
принципів права, загальних засад судо-
чинства, конкретних обставин справи, да-
них про особу винного, справедливості й 
достатності обраного покарання тощо [31]. 
Таким чином, суд виходить з того, що дис-
креційні повноваження включають як пра-
ва, так і обов’язки.
Удосконалення правового регулюван-

ня діяльності судової влади, зокрема суд-
дівського розсуду, неможливо без погли-
бленого загальноправового аналізу проце-
сів, які відбуваються у суспільстві. Правове 
регулювання дискреції суду має будувати-
ся з урахуванням досягнень вітчизняної та 
зарубіжної науки теорії права; ґрунтувати-
ся на застосуванні положень і принципів 
норм моралі та культури суспільства. 
Підводячи підсумки, наголосимо, що у 

науці фактично відсутні теоретико-право-
ві дослідження, присвячені комплексному 
аналізу правового та морального аспектів 
дискреції суддів. 

1. Поява судового розсуду як пра-
вового явища сягає давніх часів та пропо-
рційно пов’язана з виникненням інституту 
суду. У доктринальних джерелах та норма-
тивно-правових актах використовуються 
такі категорії, як «розсуд» та «дискреція», а 
також діалектично взаємопов’язані з ними 
«дискреційна влада», «дискреційні повно-
важення», «дискреційні рішення» тощо. 
Аналіз енциклопедичних та наукових дже-
рел щодо співвідношення категорій «дис-
креція» та «розсуд» органами публічної 
влади свідчить про їх тотожність. 

2. Категорія «дискреція» («роз-
суд») стикається з різними складовими 
правової реальності (правотворчість, пра-
возастосування тощо) та все частіше вико-
ристовується в юридичній доктрині та нор-
мативно-правовій базі. Питання дискреції 
має провідне значення у практиці суб’єктів 
застосування норм права. Дослідження за-
рубіжної та вітчизняної наукової доктрини 
щодо розуміння розсуду органів публічної 
влади надало підстави для виокремлення 
таких підходів у цьому напрямі: 1) розсуд 
(дискреція) як міра свободи; 2) розсуд (дис-
креція) – окремий вид діяльності; 3) роз-
суд (дискреція) – спосіб прийняття рішен-

ня безвідносно до волі інших суб’єктів;-
4) розсуд (дискреція) як повноваження, пе-
редбачене законодавством та ін. Виокрем-
лення вказаних підходів до розуміння роз-
суду є умовним, проте може сприяти ко-
ректному формулюванню змісту категорії 
«розсуд».

3. Судовий розсуд – обов’язковий ін-
струмент реалізації ефективного право-
застосування суду. Закономірним є той 
факт, що законодавець жодної демокра-
тичної держави не має можливості норма-
тивно врегулювати у всіх деталях кожну 
ситуацію, що може виникнути у суспіль-
стві. Тому всі питання, винесені за межі 
нормативно-правового регулювання (або 
мають поверхневе регулювання), про-
те існують у рамках права, залишаються 
на розсуд органів судової влади. Такий 
підхід, безперечно, є демократичним та 
оптимальним у вирішенні багатьох пи-
тань. Існування судового розсуду обумов-
лено об’єктивними (неможливість чітко 
врегулювати всі можливі життєві ситуації; 
динамічність суспільних відносин; потре-
ба оперативного вирішення справи та ін.) 
і суб’єктивними (недосконалість чинного 
законодавства, прогалини у праві тощо) 
чинниками.

4. Судова дискреція – це правозас-
тосовна діяльність суду, яка полягає у 
нормативно регламентованій можливості 
суддів діяти за особистими переконання-
ми та відповідно до міжнародних стандар-
тів, національного законодавства, а також 
норм моралі під час вирішення правових 
конфліктів між суб’єктами права з метою 
прийняття мотивованого, законного та 
обґрунтованого рішення. Судовий розсуд 
вимагає наявності у суддів таких навичок, 
як розуміння наслідків від прийнятого рі-
шення для суб’єктів права, моральної від-
повідальності, справедливості тощо. Ін-
шими словами, володіти тими навичками, 
які фактично майже неможливо перевіри-
ти, перш ніж прийняти суддю на посаду. 
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SUMMARY 
The article deals with the issues of judicial 

discretion as an element of law enforcement in the 
court from the standpoint of the theory of state and 
law.

It is emphasized that the increase of the 
effi ciency and role of judicial authorities in the 
proper functioning of society as a whole and 
its separate subjects, in particular, is directly 
interrelated with the quality of court decisions. The 
impossibility, and the main inappropriateness, of 
all-purpose prescription in the normative and legal 
acts of the behavior of subjects of law in different 
life situations is solved by making decisions at their 
discretion by various subjects of power, in particular 
by the judiciary corps, thereby implementing the 
discretionary powers provided for by law.

It is accentuated that the emergence of judicial 
discretion as a legal phenomenon dates back to the 
ancient times and is proportionally related to the 
emergence of the institute of justice. Despite the 
normative attachment and use of the term “judicial 
discretion” in the literature for quite a long time, its 
repeated mentioning and interpretation in decisions 
of various instances of the judiciary, the content of 
this term remains controversial.

It is noted that the analysis of encyclopedias 
and scientifi c sources regarding the relation 
between the categories of discretion and judgement 
of public authorities indicates their identity. The 
study of foreign and domestic scientifi c doctrine 
regarding the understanding of the discretion of 
public authorities has given rise to the following 
approaches in this direction: 1) discretion as a 
measure of freedom; 2) discretion as a separate 
activity; 3) discretion as a way of deciding without 
regard to the will of other subjects; 4) discretion as 
a power provided by law, etc.

It is emphasized that judicial discretion is 
a mandatory instrument for the effective law 
enforcement of the court. The existence of judicial 
discretion is due to objective (impossibility to clearly 
resolve all possible life situations, the dynamism of 
social relations, the need for operative solution of 
the case, etc.) and subjective (imperfection of the 
current legislation, gaps in law, etc.) factors.

Key words: discretion, court discretion, 
discretionary powers, law state, judicial authorities, 
civil society.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто проблематику судо-

вої дискреції (розсуду) як елемента правозас-
тосування суду з позицій науки теорії держави 
і права. Виокремлено наукові підходи до розу-
міння терміна «розсуду органів публічної вла-
ди». Запропоновано авторське формулювання 
терміна «судова дискреція».
Ключові слова: дискреція, судовий розсуд, 

дискреційні повноваження, правова держава, 
органи судової влади, громадянське суспіль-
ство.




