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ВИСНОВКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Більше ніж 120 учасників конференції «Конституційні аспекти судової реформи в Україні» 
надали наступні висновки та рекомендації:  
 

• Конституція України у редакції від 1996 року має багато прогалин щодо 
стандартів Ради Європи та зобов’язань України стосовно верховенства права і 
незалежності судової системи.  

• Положення Розділу ІІ Конституції «Права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина» потребують змін з метою приведення у відповідність до 
існуючих стандартів щодо поваги до прав людини і права на справедливий 
суд, захист та уникнення подвійної загрози.  

• Існує потреба пропагувати ідею внесення змін до Конституції перед 
ключовими політиками та забезпечувати, що необхідні зміни стосовно судової 
системи не будуть проігноровані, відкладені або забуті.  

• Процес судової реформи в Україні триває, Закон «Про судоустрій та статус 
суддів в Україні» вніс багато суттєвих змін, але положення Конституції 
обмежують ці зміни.  

• Учасники конференції обговорили конституційність деяких положень нового 
Закону «Про судоустрій та статус суддів» і зміни, що мають бути внесені до 
Конституції з метою приведення у відповідність до стандартів Ради Європи.  
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Сесія 1: Конституційні основи судової влади в Україні 
 

• Розділ Конституції «Правосуддя» потребує перегляду відповідно до 
стандартів Ради Європи на основі рекомендацій Венеціанської Комісії від 2006 
та 2010 року.  

• Конституція повинна гарантувати «справедливу» вартість судових зборів.    
• Буде корисним сконцентрувати судові послуги (наприклад, замість 10 менших 

судів створити один великий суд у Львові); також потрібний перехід до 
«прецедентного права», в якому Верховний Суд України відіграватиме 
провідну роль.  

• Конституція повинна гарантувати основні інституційні та функціональні 
принципи судової системи: незалежна гілка влади, що є справедливою, 
доступною, неупередженою, ґрунтується на верховенстві права, 
впроваджується судами лише в межах судових процедур.  

• Не обов’язково впроваджувати нові моделі та принципи, але необхідно 
виправити помилки, зокрема ті, що стосуються статусу Верховного Суду, 
статусу вищих судів, мінімального віку кандидатів на посади суддів (25 років 
– занадто молоді).  

• 5-річний випробувальний період для суддів занадто довгий, він має бути 
скорочений.  

• Було б корисно впровадити в Україні систему розглядів справ судами 
присяжних (потрібен щонайменше трирічний перехідний період).  

• Конституція повинна гарантувати професійну недоторканність та незмінність 
суддів.  

• Поточна Конституція вносить деяку неясність стосовно спеціалізації. В 
одному і тому ж положенні вона затверджує «принцип спеціалізації» та 
заборону «створення надзвичайних та особливих судів».   Принцип 
інстанційності не повинен застосовуватися до спеціалізованих судів. 

• Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ не 
відповідає Конституції та іншому законодавству, оскільки не існує 
спеціалізованих апеляційних судів та судів першої інстанції для розгляду цих 
двох типів справ.  

 
Сесія 2: Судова реформа та Конституція України 
 

• Модернізація судової системи є поточним процесом, і в цьому відношенні 
Конституційний Суд України може відігравати провідну роль.  

• Юридичні наукові кола повинні брати активнішу участь у процесі зміцнення 
верховенства права в Україні. Багато проблем судової реформи в Україні 
походять від того, що науковці недостатньо активно виступають за 
впровадження міжнародних стандартів.  

• Функції Конституційного Суду України та Верховного Суду України повинні 
бути гармонізовані. Верховний Суд не повинен запитувати тлумачення у 
Конституційного Суду, але самостійно розглядати такі питання.  

• Подання індивідуальних заяв до Конституційного Суду наразі неможливе, 
може це здійсниться в майбутньому.  
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• Закон «Про судоустрій та статус суддів» містить деякі положення, які не 
відповідають конституції, в тому числі щодо мови судового провадження, 
Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ і 
обсягу повноважень Верховного Суду України.  

• На разі реформа, після прийняття Закону «Про судоустрій та статус суддів», 
мала певні позитивні наслідки, як спостерігалося в окремих судах: випадкове 
призначення справ, статус голови суду (відсутність тиску на суддів) та 
прозорість (реєстр судових рішень). Для суспільства в загальному реформа 
мала більш негативний, ніж позитивний вплив: соціальні справи 
«складуються» в апеляційних судах, довіра громадськості до судової системи 
зменшується і судові рішення не виконуються.  

• Судова реформа не може бути ефективною без реформи прокуратури, 
адвокатури та міліції.  

• Суддівське самоврядування необхідне, але на разі існує забагато органів та 
комісій, робота яких не має практичного змісту.  

• Склад Вищої ради юстиції не відповідає міжнародним стандартам.  
 
Сесія 3: Проблеми формування судової системи в Україні в контексті Закону України 
“Про судоустрій та статус суддів».  
 

• Існує занепокоєність щодо того, що Закон «Про судоустрій та статус суддів» 
зменшує суддівську незалежність. Особливе занепокоєння викликає Вища 
кваліфікаційна комісія суддів, яка стала «квазі-судом», що має великі 
повноваження щодо дисциплінарних справ проти суддів.   

• Результати судової реформи наступні: “старі проблеми не вирішені, нові 
проблеми виникли”. 

• Погано, коли встановлені фіксовані короткі терміни обробки судових справ, 
більш важливо, щоб судові рішення були високоякісними, вирішували 
конфлікти та захищали права громадян.  

• Судді нічого не можуть зробити стосовно виконання судових рішень, окрім 
просування змін законодавства.  

• Існує пілотна програма для адміністративного судочинства щодо виконання 
судових рішень: державний орган, що програє справу проти громадянина, має 
звітувати суду щодо виконання судового рішення.  

• Немає консенсусу щодо ролі та функцій Верховного Суду.  
• Необхідно розвивати та підтримувати суддівське самоврядування.  

 
Сесія 4: Судова влада і права людини в Конституції України 
 

• Конституція України містить недостатньо положень, що забезпечують права 
людини стосовно тримання під вартою, права на відмову давати показання чи 
пояснення, та стосовно заборони катувань (Ст.  29, 30, 28, 63).   

• Кримінальний процес повинен бути справедливим по відношенню до 
обвинуваченого. 

• Кожен кримінальний процес має призводити до встановлення «суттєвої 
істини», тобто, доведення злочину без будь-яких обґрунтованих сумнівів.  
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• Встановлення вини має бути результатом відкритого розгляду справи, коли 
прокурор та адвокат мають рівні права і суддя приймає рішення цілком 
незалежно від прокурора.    

• Кримінально-процесуальні положення мають гарантувати ефективний захист 
для протидії прокурору, навіть на стадії досудового розслідування.  

• Право на адвоката для ефективної перевірки надійності доказів, зібраних у 
ході досудового розслідування.  

• Поширити відповідні процесуальні гарантії судового розгляду на стадію 
досудового розслідування.  

 
Сесія 5: Конституційний статус судді та умови формування суддівського корпусу в 
Україні 

 
• Закон «Про судоустрій та статус суддів» (2010) встановив нові правила 

призначення суддів, у яких Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
відіграє провідну роль. Венеціанська Комісія вважає, що ВККСУ не відповідає 
міжнародним стандартам.  

• Система призначення суддів включає відкрите оголошення, анонімне 
тестування та спеціалізоване навчання, що організовується Національною 
школою суддів України та проводиться одним із чотирьох університетів: 
Львівським національним університетом, Київським національним 
університетом, Харківською юридичною академією та Одеською юридичною 
академією. 

• Проблемні питання призначення суддів: Національна школа суддів ще не була 
створена і Вища рада юстиції проводить власне тестування, яке дублює 
тестування, що проводиться ВККСУ. Вища рада юстиції не повинна 
проводити будь-яке тестування.  

• Хоча чесність суддів є надзвичайно важливою рисою, що повинна 
враховуватися при відборі кандидатів, перевірка чесності шляхом екзамену на 
практиці майже не можлива. Як правило, і якщо не очевидно інше, кандидати 
на посади суддів вважаються чесними. Однак можлива перевірка біографії 
кандидатів.  

• Проект «Україна: верховенство права», що постійно працює над 
вдосконаленням відбору кандидатів на посади суддів, впровадив певні засоби 
перевірки чесності (професійні рекомендації в анкеті кандидата на посаду 
судді).   

• Конституція має гарантувати захист суддів та їхньої незалежності (Ст. 126 
треба змінити, вона недостатньо забезпечує ці принципи).  

• Конституція має захищати організаційну структуру судової системи та 
визнавати встановлене законом право на розгляд справи суддями, до 
юрисдикції яких вона відноситься відповідно до закону  

• 5-річна тривалість першого призначення  робить суддівську незалежність 
вразливою.  

• Судді залежать від уряду та Президента; цього не повинно бути.  
• Склад Вищої ради юстиції не відповідає міжнародним стандартам.  
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• Судова влада вразлива, оскільки закони встановлюються урядом, а кошти 
надходять з державного бюджету (Кабінет Міністрів). Ось чому Конституція 
має гарантувати наступне: 
- суддівське самоврядування;  
- достатнє фінансування; 
- ефективне самоврядування; 
- незалежність; 
- прозорі процедури відбору суддів; 
- професійну недоторканність за прийняті рішення; 
- справедливі дисциплінарні процеси; 
- достатню заробітну плату.  
 

• Учасники конференції висловили наступні рекомендації: 
- Поширити Розділ II Конституції правом на справедливий суд, правом на 

розгляд справи судом присяжних, розширити гарантії у Ст. 29 та 
забезпечити гарантії проти подвійної загрози.  

- Скасувати право Президента створювати суди. 
- Вилучити з ч. 2, п. 1 Ст. 121 право прокурора на представництво 

інтересів громадян.  
- Внести поправки до Ст. 121 щодо принципів діяльності прокурора, 

включаючи законність, нейтральність та безсторонність.  
- Внести поправки до Розділу 8 Конституції, який має називатися «Судова 

влада».  
- Поширити Ст. 125 положенням про те, що створення та ліквідація судів, 

а також кількість судів і суддів, має встановлюватися законом.  
- Обмежити недоторканність судді його діяльністю на посаді (Ст. 126, ч. 

3). 
- Підвищити максимальний вік до досягнення якого суддя може 

перебувати на посаді, до 70 років. 
- Скасувати заборону суддям бути членами профспілок.  
- Випробувальний період не повинен тривати більше 2 років. 
- Переглянути Ст. 131 щодо статусу, складу та повноважень Вищої ради 

юстиції.  
- Переглянути положення, що стосуються статусу та обсягу повноважень 

Конституційного Суду України.  
 
Сесія 6: Роль, функції та місце прокуратури в Конституції України  

 
• Ст. 121 Конституції України здебільшого відповідає європейським 

стандартам; однак Закон України «Про прокуратуру» містить багато 
положень, що не відповідають цим стандартам.  

• Що стосується представлення інтересів громадян у судах, громадяни мають 
користуватися своїми правами самостійно, без прокуратури; Закон повинен 
прояснити, коли прокуратура може представляти інтереси громадян (напр.,  
якщо особа не здатна захистити себе).  

• Прокуратура повинна мати більше повноважень контролювати діяльність 
міліції.  
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• Прокуратура повинна мати менше повноважень у кримінальному процесі, 
коли це стосуються прав людини.  

• Індекс корупції, що використовується Радою Європи, демонструє наступну 
тенденцію: чим більше повноважень діяти на свій розсуд має прокуратура, 
тим вищий рівень корупції в країні.  

• Роль прокуратури – зміцнення верховенства права.  
• Роль, обов’язки та статус прокуратури в Україні є питанням загальної 

суспільної важливості і має вирішуватися у Верховній Раді відповідно до 
міжнародних зобов’язань.  

• Молодші чини прокуратури на практиці не мають засобів відмовитися 
виконувати незаконні вказівки вищих за посадою працівників.  

• Судді бояться зловживань з боку прокуратури. Судді практично діють під 
тиском прокуратури, оскільки самі бояться переслідування. Положення, що 
надає Генеральному Прокурору виключні повноваження переслідувати та 
висувати звинувачення проти суддів замість того, щоб бути гарантом 
незалежності суддів від неправдивих звинувачень, на практиці 
використовується як засіб безпосереднього тиску на судову владу.  
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