
 
 
 
 
Повний текст коментарів керівника Проекту USAID «Справедливе 
правосуддя» Девіда Вона для програми «Соціальний статус: ваші права» 
телеканалу Тоніс та додаткова пояснювальна інформація 
 
 
 
1) Назвіть три головні проблеми українського правосуддя 
 
Девід Вон: 
 

• Перша – це низький рівень довіри громадян до суду. За даними дослідження громадської 
думки, проведеного нашим проектом, тільки 18 відсотків громадян довіряють судовій 
владі. Суд отримує довіру громадян через свою ефективну роботу, дотримання суддями і 
персоналом етичних стандартів, а також шляхом інформування громадян про роботу суду. 
Наразі ми працюємо з органами суддівського самоврядування над удосконаленням 
Кодексу професійної етики судді та розробкою плану комунікацій для всієї судової 
системи України. 

 
• Друга проблема - це недостатнє фінансування судів. Наразі суди отримують лише близько 

30 відсотків від розміру бюджетного запиту на задоволення своїх потреб. Нами 
проаналізовано процес підготовки, подання та затвердження  проекту бюджету судової 
влади та надано понад 10 пропозицій щодо його вдосконалення.  
 

• І третя проблема – перевантаження суддів. В середньому один суддя місцевого загального 
суду розглядає 139 справ на місяць. Існує два шляхи вирішення цієї проблеми. Перший – 
це збільшити кількість суддів, але для цього необхідні додаткові кошти. Другий – 
зменшити кількість справ, що надходять до суду. Для цього необхідно внести зміни до 
процесуального законодавства, які б дозволили вирішення великої кількості спорів на 
досудовому етапі.   

 
 
Додаткова інформація 
 
Всеукраїнські дослідження громадської думки Проекту USAID «Україна: верховенство права», 
який передував Проекту USAID «Справедливе правосуддя»: 
 

• Проводились КМІС та GFK 
• Було опитано більше 2000 громадян 
• Ключові індикатори досліджень: 

- рівень довіри до судової системи 
-  ступінь відкритості судової системи 
-  рівень обізнаності про суд та судову реформу 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Довіра громадян до судової системи 
 
  2009 2010 2011 Тенденція 

Довіряє  
судовій системі 

16,3 % 16,2 % 17,1 % Позитивна 
зростання 
довіри 

Не довіряє  
судовій системі 

72,6 % 68,2 % 67,4 % Позитивна 
зменшення 
недовіри 

Важко відповісти 11,1 % 15,6 % 15,5 %  

 
 
Причини недовіри громадян до судової системи 
 
  2009 2010 2011 Тенденція 

Корумпованість суддів  88 % 79,8% 63,3% Позитивна  
( - 16,5 % ) 

Залежність суддів від 
законодавчої влади 

21,3 % 22,8 % 16,8 % Позитивна 
( - 6 % ) 

Залежність суддів від 
виконавчої влади 

22,4 % 24,6 % 19,4 % Позитивна 
( - 5,2 % ) 

Низькі етичні стандарти 
суддів 

10,9 % 9,3 % 32 % Негативна  
( + 22,7 %) 

 
 
Основні джерела отримання інформації громадянами про судову систему 
 
  2009 2010 2011 

Телебачення 84,3 % 82,6% 72,1% 

Оточення (родичи, сусіди, 
друзі) 

33,4 % 36,4 % 27,1 % 

Преса 38,2 % 35,6 % 30,6 % 

Радіо 25,0 % 21,7 % 16,0 % 

Інтернет 12 % 13,5 % 15,5 % 

Самі суди 8,5 % 5,2 % 5,6 % 



 
 
 
 
2) Що змінив Закон «Про судоустрій і статус суддів»? 
 
Девід Вон: 
 
Спочатку хочу зазначити, що наші фахівці розробили та подали більше 70 рекомендацій до 
проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і половина з них була врахована 
законодавцями.  
 

• Перша позитивна зміна, внесена законом, полягає в тому, що Державна судова 
адміністрація була виведена з виконавчої гілки влади і передана до судової.  

• Друга - закон тепер передбачає автоматизований розподіл справ між суддями.  
• Також позитивним моментом є те, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України стала 

постійно діючим органом, який стандартизує та встановлює порядок як добору суддів, так 
і притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.  

• Новий закон також передбачає проведення  анонімного тестування кандидатів на посаду 
судді, яке забезпечує добір та призначення найкращих кандидатів.  

• Закон також запроваджує спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді та 
дисциплінарну відповідальність за порушення правил суддівської етики.  

 
Але цей закон також потребує подальших змін, щоб привести його у відповідність до 
європейських та міжнародних стандартів.  
 

• Перше - присяга судді, текст якої є дуже загальним і потребує уточнення.  
• Друге - дуже широке визначення суддівського імунітету.  
• Турбує також обмеження ролі Верховного Суду України. 

 
Але треба зазначити, що повноцінна судова реформа неможлива без конституційних змін.  
 
 
Додаткова інформація 
 
Рекомендації експертів Проекту USAID «Україна: верховенство права» судді Вільяма Даффі, 
Федеральний окружний суд США, судді Богдана Футея, Федеральний суд претензій США, та 
адвоката Мері Ноель Пепіс щодо деяких положень нового Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» 
 
Щодо присяги судді 

Стаття 55 Закону передбачає складання суддею присяги такого змісту: «Я, (ім’я та прізвище), 
вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, 
незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись 
принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися 
морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та 
принижують авторитет судової влади». 
 
Текст присяги судді є дуже загальним та може призвести до застосування будь-яких 
санкцій/стягнень до судді або звільнення з посади тими, хто не задоволений рішенням цього судді. 
Стандарти, передбачені присягою і які суддя зобов’язується виконувати, є нечіткими (наприклад, 
дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді та не вчиняти дій, що порочать 
звання судді). Такі стандарти необхідно звузити і пов’язати їх з чітко визначеними принципами, 
Конституцією та законами України.  
  
У Сполучених Штатах Америки, на приклад, федеральні судді складають дві присяги. Перша з 
них:  



«Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю (або запевняю), що я буду чинити правосуддя стосовно 
будь-якої особи, однаково ставитися до багатих і бідних. Я віддано і безсторонньо виконуватиму 
свої обов’язки, передбачені Конституцією та законами США. Хай допоможе мені Господь.” 
 
Друга присяга, така сама як і присяга, що складається членами Конгресу США:  
“Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю (або запевняю), що я буду підтримувати та захищати 
Конституцію США від усіх ворогів, іноземних і вітчизняних/внутрішніх, що я буду їй вірним, що я 
беру на себе ці зобов’язання за власним бажанням, без будь-яких застережень і без наміру 
ухилення, і що я буду віддано і сумлінно виконувати обов’язки передбачені посадою, на яку я 
призначаюся/обираюся. Хай допоможе мені Господь.” 
 
Ці дві присяги, хоча і зобов’язують суддю дотримуватися жорстких стандартів поведінки, мають 
чіткі параметри і не є предметом  довільного  тлумачення. 
  
Щодо визначення суддівського імунітету 
 
Судді не повинні мати всеохоплюючу недоторканність за будь-які дії, і мають підлягати 
переслідуванню за злочинні та інші незаконні дії, не пов’язані з виконанням ним/нею посадових 
обов’язків. Крім того, Верховна Рада не може бути залучена у процес кримінального правосуддя, 
що стосується затримання чи арешту суддів. Отже, необхідно не тільки переглянути Ст. 48 закону 
з метою скорочення суддівської недоторканності, але і Статтю 126 Конституції, щоб скасувати 
участь Верховної Ради у процесі зняття імунітету  для здійснення кримінального правосуддя 
стосовно суддів.  
 
Щодо обмеження ролі Верховного Суду України 
 
Закон урізає повноваження Верховного Суду та має бути переглянутий таким чином, щоб 
забезпечити збереження Верховним Судом його позицій вищого органу у системі судів загальної 
юрисдикції. Якщо Верховний Суд має виконувати свою конституційну роль вищого суду 
загальної юрисдикції, його юрисдикція не повинна обмежуватися  наданням судам нижчих 
інстанцій рекомендацій щодо слухання справ.  
 
 
3) Наскільки важливе партнерство судів і громадського суспільства в Україні ? 
 
Девід Вон: 
 
В міжнародно-визнаних Бангалорських принципах поведінки судді  проголошено, що «Довіра 
громадськості до судової системи, до морального авторитету та чесності судової влади є найбільш 
важливою у сучасному демократичному суспільстві». Тому наш Проект здійснює низку програм, 
спрямованих на розвиток діалогу між судами та суспільством для підвищення довіри громадян до 
суду та покращення доступу до правосуддя. 
 
Ми підтримуємо пілотну програму громадського моніторингу судів та опитувань відвідувачів суду 
за допомогою карток громадянського звітування. Порівняння результатів трьох кіл опитування 
засвідчило , що вивчення і врахування судом думки громадян сприяє не тільки покращенню 
функціонування суду, але й підвищенню довіри до судової системи. 
 
Наразі здійснюється  четверте коло опитування, в якому беруть участь 13 (тринадцять) неурядових 
організацій та 34 (тридцять чотири) суди у восьми регіонах країни.   
 
Таким чином, взаємодія між судами і громадськістю є дуже важливою, тому що поінформовані 
громадяни зацікавлені в захисті суддівської незалежності, яка є базовим принципом верховенства 
права.  
 
Насамкінець, я впевнений, що в Україні буде справедлива, незалежна, побудована на принципі 
верховенства права судова система, яка стане наріжним каменем демократичного суспільства та 
сприятиме інвестиціям і економічному розвитку країни. 


