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I. ВСТУП  
 
В цьому Звіті оцінюється, наскільки Закон України “Про судоустрій та статус суддів”, № 
2453-VI (далі – “Закон”), прийнятий Верховною Радою 7 липня 2010 року та підписаний 
Президентом України 27 липня 2010 року, відповідає Основним Принципам ООН щодо 
незалежності судової влади (далі – “Принципи ООН”).  
 
II. ВАЖЛИВІСТЬ НЕЗАЛЕЖНОЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
 
Конституція України була прийнята 28 липня 1996 р. Конституція гарантує основні права 
людини та незалежність судової влади, та робить обов’язковим розподіл повноважень між 
трьома гілками влади. Розділ VIII, “Правосуддя”, Конституції України, надає функцію 
правосуддя виключно судам.  

 
Стаття 8 Конституції визнає важливість верховенства права та проголошує, що цей 
принцип “визнається і діє” в Україні. Верховенство права є опорою сприяння демократії в 
усьому світі, а демократія, в свою чергу, забезпечує розвиток та процвітання економіки. 
Для підтримки верховенства права необхідна сильна та незалежна судова влада. Оскільки 
ринкова економіка не може існувати без приватної власності, не може бути поваги до 
верховенства права без незалежної судової влади, яка підтримує його. Судова влада має 
існувати в рамках системи відокремлених, але рівних повноважень.  
 
Для забезпечення того, що судові інституції є сильними та незалежними, судді мають 
визнати важливість рівності перед законом. Судді повинні бути “чесними 
посередниками”: вони мають бути незалежними від та нейтральними до сторін, які до них 
звертаються. Судді повинні вирішувати питання, що надійшли на їхній розгляд, 
безсторонньо, на основі фактів та закону, без будь-яких обмежень, незаконного впливу, 
тиску, чи погроз, прямих або опосередкованих, від будь-яких осіб чи установ з будь-якої 
причини. Моральне дотримання суддею цієї форми незалежності ліквідує фаворитизм та 
корупцію у судовій системі держави. Якщо судді порушать цей обов’язок, громадськість 
втратить віру в основні засади громадянського рівноправ’я, що призведе до зростання 
цинізму, агресії та нестабільності.  
 
III. ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНУ 
 
Деякі положення Закону вносять значний внесок у сприяння незалежності судової влади в 
Україні, наприклад:  
 
Навчання суддів. Судді наразі мають право, навіть обов’язок, вдосконалювати свої 
професійні навички, та з цією метою проходити відповідне навчання. Національна школа 
суддів діє при Вищій кваліфікаційній комісії та більше не підпорядковується виконавчій 
гілці влади (Ст. 81).  
 
Вимога щодо надання інформації про майновий стан. Судді зобов’язані щорічно подавати 
до Державної судової адміністрації України, не пізніше ніж 1 квітня кожного року, 
декларацію про майновий стан, що має бути оприлюднена шляхом розміщення на 
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офіційному веб-порталі судової влади (Ст. 54). Оприлюднення фінансового стану є 
ефективним способом заохочення суддів дотримуватися прозорості у своїх фінансових 
справах. Бажання суддів оприлюднити інформацію про свої статки та прибутки сприяє 
довірі громадськості до судової влади.  
 
Автоматизована система діловодства (Стаття 15, Перехідні положення). Впровадження 
автоматизованої системи діловодства в усіх судах є вирішальним кроком вперед у 
підвищенні ефективності роботи суду. Це забезпечує не лише вищий рівень прозорості та 
підзвітності, але також збільшує продуктивність роботи працівників суду, скорочуючи 
час, необхідний для обробки однієї справи. Закон також впроваджує критерії 
автоматизованого розподілу справ між суддями, враховуючи завантаженість та 
спеціалізацію кожного судді і вимоги процесуального закону. Автоматизована система 
діловодства сприятиме підвищенню довіри громадськості до судової системи.  
 
Заохочення повідомлень про загрози незалежності судді (Стаття 47). Це положення 
допоможе суддям уникнути незаконного впливу та впровадить засоби стримування для 
осіб, що можуть ризикнути втрутитися у судову систему.  

 
Процес добору суддів (Розділ IV). Кваліфікаційний іспит чітко визначається та 
проводиться за допомогою системи анонімного тестування. Результати кваліфікаційного 
іспиту розміщуються на вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії. Що стосується кандидатів 
на посаду судді, які набрали однакову кількість балів під час кваліфікаційного іспиту, 
пріоритет надається кандидату, що має більший професійний досвід. Інформація про 
вакантні посади розміщується на вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії та в двох 
загальнодержавних офіційних друкованих виданнях з метою інформування потенційних 
суддів в усій країні про вакантні посади суддів. Вища кваліфікаційна комісія не має права 
вимагати надання будь-яких інших документів окрім тих, що передбачені законом (Стаття 
67). 

 
Обсяг повноважень та обмеження терміну перебування на адміністративних посадах. 
Повноваження голів судів були значно скорочені. Суддя не має права обіймати будь-яку 
адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд (Стаття 20).  
 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ). Створення постійно діючого 
державного органу, уповноваженого здійснювати добір кандидатів на посади суддів може 
покращити якість підготовки та навчання суддів (Стаття 90). Вища кваліфікаційна комісія 
відповідає за проведення перевірки інформації щодо кандидата, тестування, початкове та 
поточне навчання у Національній школі суддів, та ін. (Статті 66-80, 90-91). ВККСУ 
складається з одинадцяти членів, шість з яких є суддями, призначеними З’їздом суддів 
України.  
 
Вдосконалення порядку притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності 
 
Новий закон вдосконалює порядок притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності, наприклад: 
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• Розширення списку підстав для притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності (Стаття 83) 

o “4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської 
етики, що підриває авторитет правосуддя”; 

o “6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про 
майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей”. 

• Скасування списку осіб, які мали право ініціювати питання про дисциплінарну 
відповідальність суддів (Стаття 84); 

• ВККСУ зобов’язана розмістити на своєму офіційному веб-порталі зразок заяви 
(скарги) щодо неналежної поведінки судді; 

• Право судді, стосовно якого розглядається питання про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності, мати представника (Ст. 86.11-12), ставити 
питання, подавати клопотання та ін.; 

• Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 
оприлюднюється на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України (Стаття 88.2); 

• Служба дисциплінарних інспекторів (33 інспектори для 11 членів ВККСУ) 
надаватиме членам ВККСУ допомогу у розгляді скарг щодо поведінки суддів 
(Стаття 98.2).  

 
Обмеження участі Верховної Ради у процесі призначення/звільнення суддів. Відповідно 
до нової процедури (Ст. 79.2 та 111.2) комітети Верховної Ради більше не задіяні у 
підготовці матеріалів щодо призначення або звільнення суддів та проведенні додаткової 
перевірки, відповідне подання направляється безпосередньо до Верховної Ради на 
голосування всіх депутатів.  
 
Суддівське самоврядування. Система органів суддівського самоврядування більш чітка, 
ніж в попередньому законі та запропонованих законопроектах, забезпечує краще 
представництво суддів місцевих судів (Стаття 119.2), та відображає структуру судової 
системи (Стаття 122.2). Склад Ради суддів також здається більш ефективним, оскільки 
вона складатиметься з 11 членів, що обираються з’їздом суддів, замість 77 членів (Стаття 
127.2).  
 
Закон забезпечує можливість одержувати пенсію або довічне грошове утримання судді у 
відставці (Стаття 138.1) замість одержання і пенсії, і утримання, як раніше. 
 
Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового 
забезпечення діяльності судів здійснює кожен конкретний суд окремо без втручання 
Державної судової адміністрації (Стаття 142.2). Видатки на утримання судів у 
Державному бюджеті України не можуть бути скорочені в поточному фінансовому році 
(Стаття 142.4). 
 
Державна судова адміністрація України (ДСА) підпорядковується та підзвітна не органам 
виконавчої влади, а З’їзду суддів України (Стаття 145.2). Голова ДСА 
призначається/звільняється Радою суддів України (Стаття 147.2). 
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Роль керівника апарату суду значно збільшується (Стаття 149). Він призначається 
начальником відповідного територіального управління ДСА за поданням голови місцевого 
суду. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за прийом на роботу та 
звільнення персоналу, щоденне організаційне забезпечення суду, суддів та судового 
процесу, нагляд за роботою автоматизованої системи документообігу, інформує збори 
суддів про свою діяльність (Стаття 149). 
 
В Законі чіткіше викладений правовий статус помічника судді (Стаття 151). Судді 
самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається та звільняється 
керівником апарату за поданням судді та підзвітний лише судді.  
 
IV. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНУ ВІДПОВІДНО ДО ОСНОВНИХ 
ПРИНЦИПІВ ООН 
 
Принципи ООН додаються до цього Звіту, внесені до списку відповідно до кожної теми 
нижче, та супроводжуються обговоренням проблемних аспектів Закону.  
 
A. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ  

 
Основні принципи ООН: 
 
1. Незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в 
конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов'язані 
шанувати незалежність судових органів і дотримуватися її. 

 
2. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів і 
відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонуки, 
тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких 
би то не було причин. 

  
3. Судові органи володіють компетенцією стосовно всіх питань судового характеру 
і мають виняткове право вирішувати, чи входить передана їм справа до їхньої 
встановленої законом компетенції. 

 
4. Не повинно мати місця неправомірне чи несанкціоноване втручання в процес 
правосуддя, і судові рішення, винесені суддями, не підлягають перегляду. Цей 
принцип не перешкоджає здійснюваному відповідно до закону судовому перегляду чи 
пом'якшенню вироків, винесених судовими органами. 

 
5. Кожна людина має право на судовий розгляд у звичайних судах або трибуналах, 
які застосовують встановлені юридичні процедури. Не повинні утворюватися 
трибунали, що не застосовують встановлені належним чином юридичні процедури, 
з метою підміни компетенції звичайних судів або судових органів. 
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6. Принцип незалежності судових органів дає судовим органам право і вимагає від 
них забезпечення справедливого ведення судового розгляду і дотримання прав 
сторін. 

 
7. Кожна держава-член повинна надавати відповідні засоби, які давали б змогу 
судовим органам належним чином виконувати свої функції.  

Принципи, викладені в Законі, особливо Статті 1 та 2 Розділу І, Засади організації судової 
влади, - важливі ключові цінності, що мають чітко проголошуватися країною, яка бажає 
створити незалежну судову систему. Розділ І беззаперечно передбачає, що суди мають 
бути незалежними та безсторонніми; правосуддя в Україні здійснюється виключно в суді; 
суди здійснюють правосуддя самостійно; є незалежними від будь-якого незаконного 
впливу; втручання у здійснення правосуддя або незаконний вплив на суддів забороняється 
і тягне за собою відповідальність, установлену законом. Розділ І також забезпечує права 
громадян на захист у суді та доступ до правосуддя, рівність перед законом, розгляд справи 
компетентним судом, гласність та відкритість розгляду, та інший захист процесу 
судочинства. Розділ І встановлює фундаментальні принципи незалежної судової влади у 
демократичній державі.  
Звичайно, ці засоби захисту мають значення лише до тієї міри, наскільки судді бажають 
діяти з дотриманням етичних норм та у такий спосіб, який дозволить громадянам 
переконатися, що судова система України забороняє неналежний зовнішній вплив на 
виконання її обов’язків. Незалежність судової системи буде втілюватися лише такою 
мірою, якою особи, що здійснюють незаконний та неналежний вплив на суддів, будуть 
притягнені до відповідальності за протизаконні дії, в тому числі кримінальної.  

 
Законодавча та виконавча влада не повинні здійснювати незаконний тиск або вплив на 
судову систему або суддів, і законодавча та виконавча влада повинні виявити бажання 
приймати та примусово застосовувати закони, які притягатимуть до відповідальності 
будь-яку особу, що намагається здійснити корумпований вплив на судову владу та її 
членів. Судді повинні також відхиляти неналежний вплив та мати мужність працювати 
незалежно. На додачу до цього, законодавча влада, за підтримки виконавчої, повинна 
вжити заходів для забезпечення того, що судова влада має достатньо ресурсів та засобів 
для ефективної та прозорої обробки справ, проведення судових засідань належним чином, 
та надання суддям адекватної компенсації з метою попередження зовнішнього впливу на 
них, зокрема неналежних чи незаконних подарунків або винагород.  

 
Цінності та принципи, визначені у Розділі І, є також важливими для тлумачення значення 
Закону. Наприклад, твердження про те, що “правосуддя в Україні здійснюється 
незалежними та безсторонніми судами”, є важливим при тлумаченні будь-якого 
неоднозначного положення Закону. Зокрема, якщо можливі альтернативні інтерпретації, 
ця заява щодо принципів тлумачення зобов’язує вживати тлумачення на користь 
суддівської незалежності та вимоги до всіх судів працювати безсторонньо. Статті 3, 5, 6 та 
11 Розділу I слугують тим же цілям, повторюючи, що незалежність судової влади 
вимагається конституцією та що правосуддя в Україні здійснюється виключно в судах.  
 
Однак Розділ І містить кілька спірних положень, що стосуються незалежності судової 
влади. Принципи ООН зазначають, що “Усі державні та інші установи зобов'язані 
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шанувати незалежність судових органів і дотримуватися її”, та що “Судові органи 
вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів і відповідно до закону, без 
будь-яких… неправомірного впливу…, прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-
яких би то не було причин”. 
 
Стаття 19 Закону передбачає можливість незаконного втручання у роботу суду з боку 
виконавчої влади, це полягає в тому, що Президент України має виключні повноваження 
створювати та скасовувати будь-які суди загальної юрисдикції за рекомендацією міністра 
Юстиції на основі подання керівника відповідного вищого спеціалізованого суду. Стаття 
19.3 передбачає відповідні підстави для створення чи скасування суду: зміни в системі 
судів відповідно до Закону, потреба вдосконалити доступ до судочинства, або зміни 
адміністративно-територіального поділу.  
 
Стаття 19 надає занадто багато повноважень стосовно судової влади Президенту. В той 
час, як Президент може діяти лише за рекомендацією Міністра юстиції, в цій системі є 
потенціал для зловживань. Очевидні наглядацькі обов’язки Міністерства юстиції щодо 
всіх судів загальної юрисдикції можуть спричинити змову, спрямовану на створення чи 
скасування судів у незаконних цілях. Окрім того, не ясно, чи можна обійти обмеження, 
викладені у Ст. 19.3. Концентрація таких повноважень в руках виконавчої влади може 
мати небезпечні наслідки. Судді вагатимуться підтримувати верховенство права, якщо 
вони боятимуться, що їхній суд може бути скасований через непопулярні рішення. 
 
Також існує занепокоєння щодо того, що надання Президенту повноваження скасовувати 
суди, як передбачено Ст. 19., може бути неконституційним. В той час, як Стаття 106.23 
Конституції України дозволяє Президенту створювати суди в рамках загальної структури 
судів, встановленої законом, Конституція не надає Президенту повноважень скасовувати 
суди.  
 
Надання таких повноважень Президенту та виконавчій владі загрожує принципу 
розподілу влади з необхідними механізмами стримування та противаг, що є визначальним 
для демократії. Метою судової системи, та, в загальному, уряду є забезпечення 
стабільності за допомогою постійного дотримання закону та слідування Конституції. 
Розподілення повноважень є особливо ефективним механізмом досягнення цього, 
оскільки воно створює систему противаг, яка забезпечує контроль кожної з гілок влади 
над іншими. Для забезпечення ефективності розподілення гілки влади мають бути 
рівноправними, кожна з них володіє достатніми повноваженнями. Жодна з гілок не може 
мати настільки велику перевагу над іншими, що вона зробить розподілення 
неефективним.  
 
Це означає, що судова система – та кожен окремий суддя – повинні діяти як рівноправні 
та незалежні від інших гілок. Судді можуть досягти незалежності та поваги лише в тому 
випадку, якщо вони нічим не зобов’язані іншим гілкам влади або політичним партіям. 
Необхідно забезпечити, що суди мають юрисдикцію та повноваження обмежити 
законодавчу чи виконавчу владу, оголошуючи закони або нормативні документи 
виконавчих органів незаконними або неконституційними, якщо вони шкодять правам 
громадян. Більше того, з метою забезпечення незалежності суддів на ділі, тлумачення, 
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надане судом, має прийматися та примусово застосовуватися законодавчою та 
виконавчою владою. Цей принцип рівності є становим хребтом демократії.  
 
Необхідно переглянути Статтю 19 та включити до неї два принципи незалежності судової 
влади і розподілення повноважень, щоб забезпечити, що вони не руйнуються через 
нерівний розподіл владних повноважень.  
 
Стаття 19 також передбачає процедуру визначення кількості суддів у суді, яка може мати 
шкідливий вплив на незалежність судової влади. Відповідно до Ст. 19.4, Державна судова 
адміністрація визначає кількість суддів у суді за поданням Міністерства юстиції, на основі 
пропозиції керівника відповідного вищого спеціалізованого суду. Необхідно 
використовувати більш нейтральний метод встановлення кількості суддів, який не 
передбачає активної ролі будь-якого виконавчого органу, такого як Міністерство юстиції. 
Наприклад, Конференція суддів США проводить огляд потреб судової системи кожні два 
роки. На основі таких фактів, як кількість поданих заяв, географія, тип справ, Конференція 
суддів надає рекомендації Конгресу США щодо створення нових суддівських посад. 
Конференція суддів складається з Голови Верховного Суду США, а також суддів з усіх 
районів та округів країни.1
 
Інші питання, що виникають у зв’язку з Законом, які шкодять незалежності судової влади: 
юрисдикція Конституційного суду, організація судів загальної юрисдикції та Верховний 
суд. Положення, що містяться в законі, не визначають чітке та недвозначне розподілення 
юрисдикції між судами України, що вимагається Принципами ООН, стосовно того, що 
судове провадження має вестися чесно та з дотриманням прав сторін.  
 
Організація судів загальної юрисдикції 
 
Згідно зі Ст. 18 Закону, суди загальної юрисдикції спеціалізуються на цивільних, 
кримінальних, господарських та адміністративних справах. Окрім того, згідно з Главою 4, 
“Вищі спеціалізовані суди”, функціонують три касаційні суди: Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, 
Вищий адміністративний суд України. Не зрозуміло, які питання підпадають під 
юрисдикцію цих спеціалізованих судів, оскільки справи часто представляють собою 
суміш господарських, загальних цивільних та адміністративних предметів. Окрім того, 
здається, що нова структура судів не забезпечує уніфікованості тлумачення закону, а 
також чіткого принципу розгляду судових спорів та розв’язання рішень, що суперечать 
одне одному. Чи дозволяє законодавство України стороні спору вибирати, до якого суду 
може подаватися справа зі змішаним предметом, і чи після розгляду в цьому суді вищий 
спеціалізований суд приймає рішення з усіх питань, незалежно від типу? Наприклад, якщо 
цивільна справа містить питання, що передбачає тлумачення контракту та вплив 
адміністративного рішення на нього, чи подається цей спір до адміністративного або 
господарського суду, чи до будь-якого з них? Якщо справу можна подавати до будь-якого 
суду, що трапиться у випадку, якщо дві справи з в основному однаковими предметами 

                                            
1 Для одержання подальшої інформації щодо Конференції суддів та визначення відповідної кількості 
суддівських посад у США див. Питання, що часто задаються, СУДИ США, 
http://www.uscourts.gov/Common/FAQS.aspx (останнє відвідання 31 серпня 2010). 
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будуть подані до різних судів – одна до адміністративного, інша до господарського, і ці 
суди винесуть різні рішення? Чи існує механізм вирішення цієї невідповідності?  
 
Роздріб судів загальної юрисдикції по спеціалізованих сферах може звести нанівець їхню 
ефективність та виявитися не найкращим способом здійснення правосуддя. Розростання 
судів, особливо за умови додання четвертого ярусу, здається непотрібним, і необхідно 
вжити заходів щодо перегляду того, чи доцільно додавати додатковий апеляційний ярус. 
Більше того, апеляційні процедури судів загальної юрисдикції заплутані і потребують 
прояснення з метою точного визначення того, апеляції на які справи з питань обставин чи 
правових норм (касація) подаються до яких судових органів, щоб сторони точно знали про 
місце та спосіб проходження їхніх справ.  
 
Роль Верховного Суду 
 
Спеціалізація судів може також мати негативний вплив на роль Верховного Суду. Згідно 
зі Ст. 125 Конституції, Верховний Суд є найвищим органом у системі судів загальної 
юрисдикції, в той час, як “вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні 
суди”. Стаття 38.1 передбачає, що “Верховний Суд України є найвищим судовим органом 
у системі судів загальної юрисдикції”. Ч.2 далі передбачає, що Верховний Суд 
“переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної 
інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, 
передбаченому процесуальним законом”, та що Верховний Суд “звертається до 
Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а 
також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.” Згідно зі Ст. 36 
Закону, однак, пленарні засідання вищих спеціалізованих судів приймають рішення про 
“звернення до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо 
конституційності законів та інших правових актів...” Чи означає це, що Верховний Суд не 
розглядатиме справи у цих чотирьох сферах права, за винятком випадків, коли вищі 
спеціалізовані суди звертатимуться за порадою? Чи той факт, що суди загальної 
юрисдикції спеціалізуються в одній з чотирьох сфер, означає, що вони зараз є 
“спеціалізованими судами”, які не підпадають під юрисдикцію Верховного Суду? Чи ці 
суди є лише проміжною інстанцією на шляху подання остаточної апеляції до Верховного 
Суду? Закон можна тлумачити так, що Верховному Суду надається лише функція, подібна 
до консультаційної – Суд, що оцінює характер питання, яке треба вирішити, і потім 
передає це питання до відповідного вищого спеціалізованого суду або конституційного 
суду для подальшого провадження і винесення остаточного рішення. Якщо це і є поточна 
роль, що надається Верховному Суду, може виявитися, що Україна відмовляється від 
системи, яка дозволяє розв’язання конфліктуючих рішень та забезпечує точність 
остаточного рішення по справі.  
 
У системі, прийнятій у США, як в межах штату, так і федеральній, всі питання можуть 
бути представлені на остаточний розгляд єдиному вищому суду, що має остаточні 
арбітражні повноваження, зазвичай верховному суду штату, а у федеральній системі – 
Верховному Суду США. Перевагою системи США є точність провадження справ і чіткий 
та недвозначний процес розв’язання конфліктуючих рішень судів нижчої інстанції.  
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Закон завбачливо посилив ефективність Верховного Суду шляхом скорочення кількості 
суддів до двадцяти; однак, Закон урізає повноваження Верховного Суду і має бути 
переглянутий для забезпечення того, що Верховний Суд збереже своє становище як 
вищий суд у системі судів загальної юрисдикції. Якщо Верховний Суд має виконувати 
свою конституційну роль в якості вищого суду у системі судів загальної юрисдикції, його 
юрисдикція не повинна обмежуватися рекомендаціями судам нижчої інстанції стосовно 
розгляду справ.  
 
Позапроцесуальні контакти зі сторонами 
 
Принцип ООН стосовно незалежності судової влади передбачає, що “Судові органи 
вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів і відповідно до закону, без 
будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання,  
прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких би то не було причин”. Цей 
Принцип застосовується не лише до зловживання владними повноваженнями двох інших 
гілок влади, але також до незаконного впливу сторін справи. Судді мають утримуватися 
не лише від неналежної поведінки, але і від будь-якої поведінки, яка може справити 
враження неналежної. Ми висловлюємо повагу судовій владі України за заборону 
позапроцесуальних контактів зі сторонами, які в минулому були звичайною практикою.  

 
Фінансування судової системи 
 
Справляють враження численні посилання у тексті Закону на фінансування судової 
системи, зокрема у Ст. 140, в якій вказано, що забезпечення функціонування судової 
системи включає “визначення в Державному бюджеті України видатків на фінансування 
судів не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення 
правосуддя відповідно до закону”. Принцип ООН стосовно незалежності судів вимагає від 
кожної країни-члена надавати достатню кількість ресурсів для того, щоб дозволити 
судовій системі належним чином виконувати її функції. Суди мають одержувати достатнє 
фінансування для виплати зарплат суддям, які можуть порівнюватися з зарплатами інших 
державних посадовців. В той час, як формулювання у Законі справляють враження, 
необхідно, щоб у Державному бюджеті була доступна достатня сума коштів для 
фінансування управління, інфраструктури та кадрів усіх судових інституцій. Життєздатна 
судова система не може існувати без виконання цієї економічної необхідності.  
 
B. СВОБОДА СЛОВА ТА АСОЦІАЦІЙ 

 
Основні Принципи ООН: 
 
8. Відповідно до Загальної декларації прав людини члени судових органів, як і інші 
громадяни, користуються свободою слова, віровизнання, асоціацій та зборів; однак, 
керуючись такими правами, судді повинні поводитись завжди таким чином, щоб 
забезпечити повагу до своєї посади і зберегти неупередженість і незалежність 
судових органів. 
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9. Судді володіють свободою організовувати асоціації суддів чи інші організації та 
вступати до них для оборони своїх інтересів, удосконалення професійної підготовки 
і збереження своєї судової незалежності. 
 

В той час, як Принципи ООН захищають права суддів на свободу слова, віросповідання, 
асоціацій та об’єднання в громадські організації, Закон у Ст. 53 мудро забороняє судді 
бути членом політичної партії або “брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках”. 
Однак існує занепокоєння щодо того, що це забороняє суддям вступати до профспілок. 
Необхідно приділити увагу розширенню обмеження, щоб конкретизувати, що суддя не 
може балотуватися на будь-яку посаду під час перебування на посаді судді. Якщо суддя 
бажає брати участь у політиці, він/вона має піти у відставку. Будь-які інші дії суперечать 
безсторонності та політичній нейтральності, які очікуються від судової системи.  
 
Закон належним чином дозволяє суддям створювати та брати участь у асоціаціях з метою 
захисту їхніх прав та інтересів, вдосконалювати професійні навички та одержувати 
відповідну підготовку. Принципи ООН чітко вказують: “Судді володіють свободою 
організовувати асоціації суддів чи інші організації та вступати до них для оборони своїх 
інтересів, удосконалення професійної підготовки і збереження своєї судової 
незалежності.”  
 
C. КВАЛІФІКАЦІЯ, ВІДБІР ТА НАВЧАННЯ 

 
Основні Принципи ООН: 
 
10. Особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і 
здібності, а також відповідну підбору і кваліфікацію в галузі права. Будь-який 
метод підбирання суддів мусить гарантувати від призначення суддів за 
неправомірними мотивами. При підборі суддів не повинно бути дискримінації щодо 
даної особи за ознаками раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних та інших 
переконань, національного чи соціального походження, майнового стану та ін.; 
однак вимога про те, щоб кандидат на юридичну посаду був громадянином 
відповідної країни, не повинна розглядатися як дискримінаційна. 
 

Вимоги щодо кваліфікації 
 
Закон належним чином повторює вимоги щодо кваліфікації професійних суддів, 
передбачені Ст. 127 Конституції. Громадяни України, які досягли щонайменше 25 років, 
мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як три роки, 
проживають в Україні не менш як десять років та володіють державною мовою, можуть 
бути рекомендовані до призначення на посаду судді. Конституція дозволяє встановлення 
Законом додаткових вимог для певних категорій суддів щодо досвіду, віку та 
професійного рівня.  
 
У США є небагато офіційних вимог до осіб, що можуть обіймати посаду судді. Немає 
вимог до віку чи освіти, але, на практиці, судді повинні мати визначний досвід роботи в 
сфері права. Конституція вимагає, щоб федеральні судді номінувалися Президентом та 
затверджувалися Сенатом. Отже, федеральні судді повинні мати достатній досвід, щоб 
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гарантувати номінацію та пройти перевірку Сенатом. Більше того, федеральні судді 
повинні пройти вичерпну перевірку їхньої професійної та особистої інформації для 
забезпечення того, що вони мають належну розсудливість та риси характеру для 
перебування на посаді судді. Американська асоціація юристів відіграє певну роль у цьому 
процесі, надаючи рейтинг кожному кандидату на посаду федерального судді. Цей відгук 
від нейтрального джерела є неоцінимим у процесі відбору найбільш відповідних 
кандидатів на посаду федеральних суддів.  

 
Конституції багатьох штатів встановлюють спеціальні кваліфікаційні вимоги до суддів, 
такі як тривалість проживання у штаті, вік або юридичний досвід.2 Вікові обмеження, що 
накладаються на суддів, відрізняються досить сильно: деякі штати вимагають 
мінімального віку у тридцять п’ять років, інші вимагають мінімального віку у двадцять 
п’ять років.3 Деякі штати вимагають більшого віку для суддів вищих судів, в той час як 
молодим юристам дозволяється працювати в судах нижчої інстанції. Інші штати не мають 
мінімальних вимог до віку суддів та покладаються лише на вибори для відбору 
досвідчених суддів.4  
 
Багато штатів також наголошують на досвіді, необхідному для того, щоб обіймати посаду 
судді. В Огайо, наприклад, особа повинна працювати юристом щонайменше протягом 
шести років для того, щоб стати суддею.5 Судді часто досить сильно відрізняються за 
типом свого професійного досвіду. Деякі судді працювали в державних установах, деякі – 
в великих чи малих юридичних фірмах.6 На додачу до цього, судді в американській 
системі можуть увійти до судової системи на будь-якому рівні, як судді вищого суду чи 
суду нижчої інстанції.7 Ця різноманітність вимог допомагає забезпечити різносторонність 
досвіду суддів.  
 
Добір та призначення 
 
Процес відбору суддів також описаний у Конституції. Згідно зі Ст. 128, Президент 
України відповідає за призначення судді на посаду вперше на термін 5 років. Всі інші 
судді, окрім суддів Конституційного Суду, обираються Верховною Радою безстроково. 
Голова Верховного Суду обирається пленарним засіданням Верховного Суду таємним 
голосуванням у порядку, передбаченому законом.  
 
Закон у Ст. 66 - 73 встановлює, відповідно до Конституції, детальну процедуру добору та 
призначення професійних суддів. Після того, як оголошення про вакантні посади суддів 

                                            
2 Alan Tarr, Designing An Appointive System: The Key Issues, 34 FORD. URB. L.J. 291, 308 (2007). 
3 Joseph A. Colquitt, Rethinking Judicial Nominating Commissions: Independence, Accountability, and Public 
Support, 34 FORD. URB. L.J. 73, 115 n.150 (2007). 
4 Jessica Conser, Achievement of Judicial Effectiveness Through Limits on Judicial Independence: A Comparative 
Approach, 31 N.C.J. INT’L L. & COM. REG. 255, 330 n.510 (2005). 
5Judicial System Structure, THE SUPREME COURT OF OHIO, 
http://www.supremecourt.ohio.gov/JudSystem/default.asp (останнє відвідування 2 вересня 2009). 
6 Відбір, навчання та притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів: юридичний семінар з прав та 
обов’язків працівників суду та прокуратури (19-28 січня 1993) (коментарі судді Богдана Футей, 
Федеральний Суд Претензій). 
7 Там же. 
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було належним чином розміщене Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, 
кандидати на посади суддів повинні подати заяву та інші документи до Вищої 
кваліфікаційної комісії. Заяви переглядаються з метою визначення дотримання 
кандидатом вимог, після чого проводиться перевірка інформації про кандидата “у 
передбаченому законом порядку”. Кандидати, що відповідають вимогам, проходять серію 
іспитів разом з навчанням на спеціальних курсах. У відповідних випадках Вища рада 
юстиції рекомендує кандидатів на посади суддів Президенту, який здійснює відповідне 
призначення.  
 
Процес добору може бути вдосконалений за допомогою залучення нейтральної, 
неурядової установи. Наприклад, у США, Американська асоціація юристів надає особам, 
номінованим на посади федеральних суддів, рейтинги від “висококваліфікований” до 
“некваліфікований”. Це допомагає уряду у процесі відбору. Закон може бути змінений 
таким чином, що екзаменація та рекомендація суддів буде покладена на нейтральну, 
неурядову установу. Це вдосконалить прозорість системи та допоможе викоренити 
політику з судової системи, яка намагається бути деполітизованою.  
 
Для вдосконалення процесу відбору суддів до судів вищої інстанції (вищі спеціалізовані 
суди, Верховний Суд та Конституційний Суд) має проводитися перевірка інформації, 
подібна до тієї, яка проводиться ФБР у США.  
 
Проблематичним є залучення Вищої ради юстиції (ВРЮ) у її поточному складі до процесу 
добору суддів. В той час, як Закон формально намагається створити нейтральний процес 
для відбору кваліфікованих суддів, залучення цього органу може значною мірою 
виступати в ролі “політичного охоронця” судової системи.  
 
Згідно з поточними конституційними положеннями лише три з 20 членів ВРЮ 
обираються судами (і навіть немає вимоги щодо того, щоб ці три особи були суддями). 
Голова Верховного Суду є в силу посадових обов’язків членом ВРЮ. Це не дозволяє ВРЮ 
бути безстороннім професійним органом суддівського самоврядування. Для досягнення 
цього більшість його членів мала б бути суддями, яких обрали інші судді. Закон 
намагається врегулювати це питання шляхом зобов’язання установ брати участь у 
формуванні ВРЮ, заповнюючи їхні квоти з числа суддів. Але це не є задовільним 
рішенням, оскільки, по-перше, судові посадовці у ВРЮ мають обиратися колегами, а не 
виконавчими та іншими органами, і, по-друге, це нове положення стосується лише 
наступного складу ВРЮ.  
 
Закон також передбачає процедуру обрання голів вищих судів та їхніх заступників. Згідно 
зі Ст. 20 Закону, голови судів та їхні заступники у судах нижчої інстанції загальної 
юрисдикції призначаються ВРЮ на термін у п’ять років зі складу суддів суду, у якому 
вони працюватимуть. Згідно зі Ст. 42 Закону Голова Верховного Суду обирається 
більшістю голосів на пленарному засіданні всіх двадцяти суддів Верховного Суду. З 
огляду на склад ВРЮ, її участь у призначенні суддів на адміністративні посади є 
проблематичною, оскільки може підірвати незалежність суддів. Це є також сумнівним з 
точки зору конституційності, оскільки Конституція України не надає ВРЮ таких 
повноважень, і повноваження ВРЮ не можуть бути поширені жодним законом за межі її 
конституційних повноважень.  
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З метою уникнення будь-якого враження щодо неналежної поведінки та забезпечення 
політичної неупередженості в Україні варто розглянути можливість прийняття системи 
відбору суддів нижчої інстанції, що заснована на терміні призначення. Як описано нижче, 
система автоматично призначає найстаршого суддю на посаду головного судді. Цей тип 
системи скорочує та мінімізує можливість здійснення зовнішнього, політичного тиску. 
Якщо система, заснована на терміні призначення, не буде прийнята, варто розглянути 
систему, коли судді нижчої інстанції обиратимуть голів судів таємним голосуванням.  
  
Голови багатьох федеральних судів США не підлягають політичному чи іншому впливу, 
оскільки призначені виключно на основі терміну. У відповідному районному чи 
окружному суді Головою є найстарший суддя, який (1) має вік до 64 років, (2) 
відпрацював на посаді судді щонайменше рік, та (3) раніше не обіймав посаду Голови 
суду. Голови суду перебувають на посаді 7 років або до досягнення 70-річного віку, 
залежно від того, яка подія трапиться раніше. Після закінчення строку перебування на 
посаді Голови суду суддя повертається на посаду звичайного судді. В той час, як система 
призначень голів судів у США уникає призначення за виключно політичними причинами, 
процес призначення не обов’язково забезпечує призначення найбільш кваліфікованих 
суддів на керівні посади. Здається більш доцільним покласти на кожен окремий суд 
відповідальність за обрання голови більшістю голосів.  
 
Основним винятком з цього процесу обрання є Голова Верховного Суду. Голова 
Верховного Суду призначається Президентом та затверджується Сенатом і перебуває на 
посаді до відставки або звільнення.  
 
Без адекватної системи відбору та призначення суддів незалежна судова система не 
матиме впевненості у якостях суддів, що мають діяти інтелігентно та свідомо, як вимагає 
судова система.  
 
Навчання суддів 
 
Згідно зі Ст. 54 Закону судді щорічно проходять двотижневу підготовку у Національній 
школі суддів. Суддя, призначений безстроково, має проходити двотижневу підготовку не 
менше, ніж раз на три роки.  
 
Постійна юридична освіта в будь-якій судовій установі є визначальною для якості та 
функціонування судів та судових установ. В деяких судових системах навчання 
здійснюється за вибором. Але в тих системах, де навчання добровільне, судді зазвичай 
мають значний практичний досвід до прийняття на посаду, і ключове навчання є настільки 
ж важливим. В судових системах, де судді вступають на посаду у молодому віці, вимога 
щодо навчання є раціональною практикою. Вимога навіть до досвідчених юристів 
відвідувати курси підготовки забезпечить обмін досвідом між молодими та досвідченими 
юристами, всі вони робитимуть свій внесок у забезпечення компетентної та 
кваліфікованої судової системи.  
 
У США багато державних суддів проходять навчання у Національному коледжі суддів, 
незалежній організації, що готує юристів до роботи на посаді судді. Що стосується 
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федеральних суддів освітня підтримка надається Федеральним судовим центром, судові 
семінари та конференції проводяться на щорічних З’їздах районних суддів та 
Конференціях окружних суддів. Як обговорювалося вище, загальне управління 
федеральною судовою системою здійснює Конференція суддів США, в той час як 
Адміністративне управління федеральних судів США управляє щоденною діяльністю 
федеральних судів, включаючи підготовку бюджету судової системи, який подається на 
затвердження Конгресу.  
 
D. УМОВИ СЛУЖБИ ТА ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ 

 
Основні Принципи ООН:  
 
11. Термін повноважень суддів, їх незалежність, безпека, відповідна винагорода, 
умови служби, пенсії і вік виходу на пенсію повинні належним чином гарантуватися 
законом. 

.  
12. Судді, яких призначають чи обирають, мають гарантований термін 
повноважень до обов'язкового виходу на пенсію чи завершення строку повноважень 
там, де це встановлено. 

.  
13. Підвищення суддів на посаді там, де є така система, слід здійснювати на основі 
об'єктивних факторів, зокрема здібностей, моральних якостей і досвіду.  

 
14. Розподіл справ між суддями в судах, до яких вони належать, є внутрішньою 
справою судової адміністрації.  

 
Умови служби 
 
Судді мають одержувати компенсацію за ставкою, що відповідає компенсації, яка 
надається посадовим особам законодавчих та виконавчих органів того ж рівня. Розділ IX, 
Стаття 129, передбачає складну систему компенсацій, що складається з фіксованого 
офіційного окладу та бонусних платежів за спеціальні кваліфікації, які формально 
справляють враження адекватної системи компенсації суддів. Розділ IX також адекватно 
передбачає відпускні, надання житла, державний захист та соціальне страхування суддів.  
 
Перебування на посаді 
 
Для забезпечення незалежності суддів їм має гарантуватися довготермінове перебування 
на посаді, безстроково чи до досягнення пенсійного віку, та нескорочувана заробітна 
плата.  
 
Закон передбачає достатні можливості для перебування на посаді, а також відповідає 
Принципам ООН, які вимагають гарантоване перебування суддів на посаді до 
обов’язкового пенсійного віку або закінчення терміну перебування на посаді. Згідно з 
Законом, Глава 3, Обрання на посаду судді безстроково, суддя може одержати 
призначення, подавши заяву до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до 
закінчення п’ятирічного терміну призначення судді (з певними винятками), для 
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одержання рекомендації щодо призначення безстроково. Вища кваліфікаційна комісія 
суддів приймає рішення про рекомендацію чи відмову у рекомендуванні кандидата на 
обрання безстроково, і передає відповідне рішення до Верховної Ради, яка потім голосує 
за призначення кандидата безстроково. Процес голосування, викладений у Ст. 79.4 та 79.6 
дозволяє зловживання процесом відбору, які полягають у тому, що Верховна Рада 
повинна приймати рішення більшістю голосів щодо обрання кандидата, та продовжує 
голосування до досягнення більшості голосів щодо кандидата.  
 
Конституція США гарантує це, отже, федеральні судді можуть не боятися втрати посади 
чи скорочення заробітної плати за прийняття рішення, непопулярного з точки зору 
Президента чи Конгресу США. Ця захищена свобода приймати політично чи соціально 
непопулярні рішення є одним з імперативів демократії. Конституція США все ж дозволяє 
примусове звільнення з посади федеральних суддів лише за імпічментом та засудженням 
за “зраду, хабарництво або інші посадові злочини та зловживання”. Імпічмент є 
конституційним процесом, за яким Палата представників може більшістю голосів 
звинуватити високих посадовців уряду, що підозрюються у посадовому злочині або 
“зловживанні службовим становищем” на представити на розгляд Сенату. Сенат потім 
може, двома третинами голосів, засудити суддю та звільнити з посади. За Ст. 105 Закону 
судді можуть бути звільнені з посади за порушення присяги. Враховуючи той факт, що 
присяга судді сформульована розпливчасто та може сприяти політичному зловживанню, 
необхідно або зробити суворішим процес звільнення суддів, або звузити та 
конкретизувати суддівську присягу.  
 
E. ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА НЕДОТОРКАННІСТЬ 
 

Основні Принципи ООН: 
 
15. Судді зобов'язані зберігати професійну таємницю щодо своєї роботи та 
конфіденційної інформації, отриманої в ході виконання ними своїх обов'язків, за 
винятком відкритих судових розглядів, і їх не можна примушувати давати 
свідчення з таких питань.  
 
16. Без шкоди для якоїсь дисциплінарної процедури чи якогось права на апеляцію або 
компенсацію з боку держави відповідно до національних законів суддям слід 
користуватися особистим імунітетом від судового переслідування за фінансову 
шкоду, спричинену в результаті хибних дій чи упущень, які мали місце при 
здійсненні ними своїх судових функцій.  

 
Стаття 126 Конституції гарантує недоторканність суддів. Стаття 47 Закону також 
забезпечує недоторканність з метою збереження суддівської незалежності. В той час, як 
мета Ст. 47 заслуговує на схвалення, вона є надмірною у забезпеченні суддівської 
незалежності.  
 
Принципи ООН зазначають, що “суддям слід користуватися особистим імунітетом від 
судового переслідування за фінансову шкоду, спричинену в результаті хибних дій чи 
упущень, які мали місце при здійсненні ними своїх судових функцій”. Суддя повинен мати 
недоторканність за свої рішення. Громадськість визнає, що суддя має бути захищений від 

 ОЦІНКА ЗАКОНУ “ПРО СУДОУСТРІЙ ТА СТАТУС СУДДІВ” 18 
 



 

позовів та інших процесів, розпочатих проти нього у зв’язку з виконанням ним посадових 
обов’язків. Захист від судового переслідування за виконання посадових обов’язків 
заохочує та дозволяє суддям бути незалежними та діяти незалежно при виконання 
посадових обов’язків.  
 
Деякі форми імунітету є обов’язковими, адже загроза несення відповідальності може 
вплинути на свободу судження.8 Однак поточні положення щодо суддівської 
недоторканності у Законі дуже поширені та вимагають перегляду. Згідно зі Ст. 48.1, суддя 
не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради, і лише 
Генеральний Прокурор або його заступник можуть розпочати кримінальну справу проти 
судді. Більше того, згідно зі Ст. 48.2, будь-який суддя, затриманий за підозрою у скоєнні 
кримінального злочину або адміністративного правопорушення, має бути звільнений 
негайно після встановлення особи. Суддя не може бути примусово приведений до 
відділення міліції чи будь-якої іншої установи, за виключенням суду. Це примушує 
верховенство права захищати суддю від кримінальної відповідальності за будь-які дії. 
Громадськість очікує, щоб з суддями поводилися, як зі звичайними громадянами. 
Поширення суддівської недоторканності таким чином, щоб захистити суддів від будь-яких 
кримінальних та інших дій, не пов’язаних із виконанням посадових обов’язків, та 
заборона міліції затримувати їх на законних підставах надає суддям незаслужену, 
невиправдану протекцію, що сприймається громадськістю як надання невиправданого 
привілейованого статусу.  
 
У США судді захищені від відповідальності фактично за будь-які дії, вчинені у якості 
судді.9 Однак, всі судді можуть переслідуватися за кримінальні чи інші незаконні діяння, 
не пов’язані з виконанням посадових обов’язків.  
 
Закон має бути переглянутий таким чином, щоб захистити суддів від судового 
переслідування за дії, вчинені відповідно до посадових обов’язків. Незалежність судді не 
буде обмежена, якщо він знатиме, що може переслідуватися законом за крадіжку в 
магазині або прийняття хабара. Ці типи переслідувань не стосуються суддівської 
незалежності, і захист судді від них жодним чином не забезпечить незалежність судової 
системи.  
 
F. ПОКАРАННЯ, УСУНЕННЯ ВІД ПОСАДИ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ  

Основні Принципи ООН:  
 
17. Звинувачення або скарга, що надійшли на суддю в ході виконання ним своїх 
судових і професійних обов'язків, повинні бути невідкладно і безсторонньо 
розглянуті згідно з відповідною процедурою. Суддя має право на відповідь і 
справедливий розгляд. На початковому етапі розглядання скарги має проводитись 
конфіденційно, якщо суддя не звернеться з проханням про інше.  

                                            
8 Див. Forester v. White, 484 U.S. 219, 223 (1988) (“Коли посадовим особам загрожує особиста 
відповідальність за дії, вчинені в силу посадових обов’язків, це спонукатиме їх діяти з надмірною 
обережністю або приймати рішення таким чином, що призведе до неповної відданості меті та незалежним 
критеріям, що мають керувати їхньою поведінкою.”). 
9 Mireles v. Waco, 502 U.S. 9, 11-12 (1991). Судді мають абсолютну недоторканність за дії, вчинені в силу 
посадових обов’язків, за виключенням дій, “вчинених за повної відсутності будь-якої юрисдикції.” Там же. 
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18. Судді можуть бути тимчасово усунуті від посади або звільнені тільки з причин 
їх нездатності виконувати свої обов'язки чи поведінки, невідповідної до посади, яку 
вони займають 
.  
19. Усі процедури покарання, усунення від посади і звільнення мусять визначатися 
відповідно до встановлених правил судової поведінки.  
 
20. Рішення про дисциплінарне покарання, усунення від посади чи звільнення повинні 
бути предметом незалежної перевірки. Цей принцип може не застосовуватися до 
рішень Верховного суду або до рішень законодавчих органів, прийнятих при розгляді 
справ у порядку імпічменту або при дотриманні аналогічної процедури.  

 
Відповідно до Принципів ООН судді підлягають усуненню або звільненню тільки з 
причин їх нездатності виконувати свої обов'язки чи поведінки, невідповідної до посади, 
яку вони займають. Стаття 126 Конституції передбачає дев’ять випадків, в яких 
дозволяється звільнення судді. Через неясність деяких з перелічених випадків 
незрозуміло, чи становлять порушення кодексу суддівської етики підставу для звільнення.  
 
Закон вимагає від судді дотримуватися кодексу суддівської етики, який має прийняти 
З’їзд суддів України, вищий орган суддівського самоврядування. Незрозуміло, якою буде 
специфіка цього Кодексу або що він вимагатиме від суддів. Більше того, якщо суди 
перейдуть на самоврядування, вони повинні будуть дотримуватися Кодексу суддівської 
етики та регулювати себе, навіть якщо Верховна Рада не прийме його. Наразі Кодекс 
суддівської етики існує, але його порушення не вважається підставою для притягнення 
судді до дисциплінарної відповідальності. Це перешкоджає суддівському 
самоврядуванню.  
 
Відповідно до Ст. 43 Закону, Голова Верховного Суду може бути звільнений достроково 
внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду. Процедури, 
встановлені Законом, передбачають досить спірний процес. Згідно зі Ст. 43 Пленум для 
висловлення недовіри Голові може бути повноважним за присутності на ньому більше 
половини суддів від складу Пленуму. Але, за Ст. 45, Пленум вважається повноважним, 
якщо на ньому присутні щонайменше дві третини членів Верховного Суду, “окрім 
ипадків, передбачених Законом”.  в 
Висловлення недовіри є достатньо серйозним для того, щоб гарантувати присутність 
повного кворуму у дві третини від складу Пленуму. Є спірним питання, чому кворум, що 
менше звичайного, має право вживати таких серйозних заходів. Звільнення Голови Суду є 
доленосним рішенням, яке впливатиме не лише на керівну роль Верховного Суду, але і на 
довіру громадськості до судової системи. Звільнення Голови Суду вимагає одностайної 
згоди щодо звільнення. Отже, необхідний кворум у дві третини суддів від загального 
складу. Можна зробити обов’язкове заперечення, що висловлення недовіри вимагає 
більшості у дві третини голосів осіб, що беруть участь у голосуванні, до вжиття 
відповідних заходів. Закон у поточному формулюванні дозволяє звільнення Голови суду 
простою більшістю голосів від складу суду.  
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V. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ 
 
Суд присяжних 
 
Конституція гарантує право розгляду справи судом присяжних в деяких випадках, як 
передбачено Ст. 129, але в Україні наразі немає системи судів присяжних, і ніколи, 
фактично, не здійснювалося судочинство судом присяжних.10 Присяжні виконують 
численні функції, такі як легітимація результатів справ, забезпечення можливості 
висловлювати та обмінюватися думками у дусі демократії та подолання урядових 
зловживань.11 Впровадження процедури обрання компетентного суду присяжних та 
ведення ним судочинства впроваджуватиме конституційні гарантії демократії. Більше 
того, воно нівелюватиме наявну на цей час тривалу невідповідність, коли Конституція 
гарантує право всіх громадян, яке не забезпечується законом.12  
 
Наразі, Ст. 63 Закону вказує тільки те, що присяжні повинні бути громадянами України. 
До Закону необхідно включити більше процедур щодо відбору та участі присяжних з 
метою впровадження конституційних гарантій.  

Присяга 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.” 
 

                                            
10 Elizabeth R. Sheyn, A Foothold for Real Democracy in Eastern Europe: How Instituting Jury Trials in Ukraine 
Can Bring About Meaningful Governmental and Juridical Reforms and Can Help Spread These Reforms Across 
Eastern Europe, 43 VAND. J. TRANSNAT’L L. 649, 651 (2010). 
11 Id. at 690. 
12 Впровадження судової та правової реформи в Україні: слухання у Верховній Раді (16 березня 2005 р.) 
(твердження Богдана А. Футей, федерального Судді, Федеральний Суд Претензій США). 
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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 вільної інтерпретації. 
  
Стаття 55 Закону також передбачає, що суддя складає присягу під час урочистої церемонії 
у присутності Президента України. Це може бути проблематичним. Наприклад, що буде, 
якщо Президент не з’явиться на церемонії? Чи це буде перешкодою для судді і він/вона не 
зможе скласти присягу? В Україні вже була така проблема, коли Парламент не збирався 
на засідання і судді Конституційного Суду не могли скласти присягу, що призвело до 
відсутності кворуму у Конституційному Суді протягом десяти місяців. Не можна 
допустити, щоб це трапилося знову, тому це положення необхідно переглянути. Не треба, 
щоб судді складали присягу за обов’язкової присутності однієї конкретної особи або 
грипи осіб. Конституція цього не вимагає.  
 
Наприклад, в США судді складають присягу, але в присутності уповноваженої на це особи 
такої, як нотаріус або суддя. Судді, особливо судді Верховного суду США, часто 
складають присягу під час урочистої церемонії, але вони також можуть складати присягу 
без урочистої церемонії. 

Вимоги до народного засідателя 

Стаття 59 Закону передбачає, що народним засідателем може бути громадянин України, 
який досяг тридцятирічного віку, в той час як стаття 64 говорить, що на посаду судді може 
бути рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років. Не 
зрозуміло, чому має існувати різниця у мінімальному віці для цих двох посад. 
Мінімальний вік для народного засідателя не повинен бути більшим ніж для судді, якщо 
не має переконливих аргументів на користь такої різниці у вимогах до мінімального віку.  
 
VI. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ 
 

Перехідні положення у Розділі XІІІ мають два важливі аспекти, які діють вже зараз.  
По-перше, згідно пункту 6, який набрав чинності 3 серпня 2010 року, змінюється порядок 
проведення з’їзду суддів України. Згідно Закону, проведення з’їзду організовує 
організаційний комітет з проведення з’їзду суддів України, а не Рада суддів, як це було 
передбачено попередньою редакцією Закону про статус суддів №. 3018-III, прийнятого у 
лютому 2002 року. Складається враження, що це було зроблено, щоб усунути Верховний 
Суд від процесу прийняття рішень і номінування кандидатів на посади суддів 
Конституційного Суду України.  
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По-друге, змінюється також порядок подання касаційних скарг. Касаційні скарги 
(подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до 
Верховного Суду України після 15 жовтня 2010 року, передаються ним до Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ буде утворено з 1 
жовтня 2010 року, а розпочне він свою діяльність тільки з 1 листопада 2010 року. До 
початку діяльності цього суду касаційні скарги розглядатиме Верховний Суд України.  
Також, згідно Розділу XII Прикінцеві положення, такий самий порядок передбачений для 
передання звернень до Верховного Суду з Вищого адміністративного та Вищого 
господарського суду.  
 
Згідно Прикінцевих положень відповідні поправки будуть внесені до відповідних 
процесуальних кодексів.  
 
VII. РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Нижче наводяться рекомендації щодо збільшення незалежності судової влади в Україні.  
 
Повноваження Президента України 
Стаття 19 Закону дає Президенту занадто великі повноваження щодо судової системи. 
Стаття 106 пункт 23 Конституції України передбачає, що Президент утворює суди в 
рамках загальної визначеної цим Законом системи судів, але Конституція не надає 
Президенту повноважень щодо ліквідації судів. Таким чином, стаття 19 закону може бути 
неконституційною і тому її необхідно переглянути. Крім того, стаття 19(3) виписана дуже 
загально і цим можна скористатися, тому необхідна більш обмежуюча редакція цього 
положення Закону. Міністерство юстиції не повинно бути залученим до визначення 
кількості суддів у судах.  
 
Добір суддів 
 
Пункт 6 статті 79 Закону необхідно вилучити, тому що він передбачає проведення 
голосування у Верховній Раді щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково 
стільки разів, поки не буде отримана достатня кількість голосів. Доти, поки склад Вищої 
ради юстиції не буде приведений у відповідність до міжнародних стандартів (більшість 
повинна бути судді обрані суддями), її повноваження повинні бути обмежені а не 
розширені, як це передбачає нова редакція Закону. Повноваження ВРЮ щодо призначення 
суддів на адміністративні посади виглядає неконституційними.  
 
Присяга судді 
Не повинна існувати вимога, щоб судді складали присягу у присутності однієї конкретної 
особи або групи осіб. Цього не передбачає конституція.  
 
Належність до асоціацій/об’єднань 
Необхідно розглянути питання розширення обмежень передбачених статтею 53 Закону, 
яка забороняє судді «належати до політичної партії або професійної спілки, або брати 
участь у політичних акціях, мітингах, страйках» і визначити, що суддя не може 
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балотуватися на політичну посаду в той час, як він працює суддею. Необхідно подумати 
над тим, щоб вилучити заборону судді бути членом професійної спілки.  
 
Термін повноважень 
Україні слід розглянути можливість прийняття системи, заснованої на терміні 
повноважень, для вибору голів судів нижчої інстанції, за якою суддя з найбільшим 
досвідом роботи автоматично призначається на посаду голови. Цей тип системи зменшить 
та мінімізує можливості для здійснення зовнішнього, політичного тиску. Якщо система, 
заснована на терміні призначення, не буде прийнята, варто розглянути систему, коли судді 
нижчої інстанції обиратимуть голів судів таємним голосуванням. 
 
Звільнення суддів 
За Ст. 105 Закону судді можуть бути звільнені з посади за порушення присяги. 
Враховуючи той факт, що присяга судді сформульована розпливчасто та може сприяти 
політичному зловживанню, необхідно або зробити суворішим процес звільнення суддів, 
або звузити та конкретизувати суддівську присягу.  
 
Недоторканність суддів 
Судді не повинні мати всеохоплюючу недоторканність за будь-які дії, але 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 здійснення 
кримінального правосуддя стосовно суддів.  
 
Кодекс суддівської етики 
Кодекс суддівської етики має містити не тільки положення, що включають дієві 
процедури примусового здійснення правових норм стосовно усунення та звільнення, але 
також користуватися підтримкою Верховної Ради.  
 
Організація судів загальної юрисдикції 
Роздріб судів загальної юрисдикції по спеціалізованих сферах може звести нанівець їхню 
ефективність та виявитися не найкращим способом здійснення правосуддя. Розростання 
судів, особливо за умови додання четвертого ярусу, здається непотрібним, і необхідно 
вжити заходів щодо перегляду того, чи доцільно додавати додатковий апеляційний ярус. 
Більше того, апеляційні процедури судів загальної юрисдикції заплутані і потребують 
прояснення з метою точного визначення того, апеляції на які справи подаються до яких 
судових органів, щоб сторони точно знали про місце та спосіб проходження їхніх справ.  
 
Роль Верховного Суду 
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 до надання 
судам нижчих інстанцій рекомендацій щодо слухання справ.  
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Вимоги до народного засідателя 
Вимоги до віку народного засідателя не можуть бути вищими, ніж вимоги до віку судді.  
 
Автоматизована система розподілу справ 
Закон впроваджує критерії для автоматизованого розподілу справ, враховуючи 
завантаженість кожного судді, спеціалізацію та вимоги процедурного закону. Це 
передбачає певний ступінь випадковості; однак, Закон передбачає, що розподіл справ 
базується на принципі «вірогідності», що має на увазі певний ступінь передбачуваності. 
Виключно випадковий розподіл справ необхідний для уникнення маніпулювання 
розподілом справ та запевнення громадськості в тому, що справи не будуть розподілені на 
суддів, які виявлять фаворитизм щодо сторони чи сторін. Випадковий розподіл справ 
також підвищує довіру суспільства до судової влади.  
 
VIII. ВИСНОВКИ 
 
Підсумовуючи викладене вище, не виникає сумнівів у тому, що судова система в Україні 
потребує реформування, чому сприяє Закон. Система контролю та рівноваги трьох гілок 
влади повинна бути посилена, а суддівське самоврядування – збільшене і гарантоване 
адекватними зарплатами суддів, належним фінансуванням та допомогою суду, швидкою 
публікацією та доступністю судових рішень та примусовим застосуванням судових 
рішень. Ці заходи не лише збільшать суддівську незалежність, але і допоможуть 
скоротити чи знищити корупцію у судовій системі. Суддівська незалежність означає, що 
судді можуть діяти не як забажають, а як повинні відповідно до Конституції та законів. 
Суддівська незалежність, в остаточному аналізі, значною мірою залежить від свідомості та 
мужності самих суддів. Суддів не поважатимуть, поки вони не поважатимуть себе.  

 
В той час, як Закон містить багато прогресивних положень, що зменшать політизацію 
судової влади, все ж існує простір для подальшого вдосконалення. В основному, треба 
прояснити роль різних судів, та змінити їх для того, щоб зберегти за Верховним Судом 
керівні позиції, як передбачено Конституцією. Закон значно зменшує конституційну роль 
Верховного Суду як вищого юридичного органу.  

 
Має бути зроблено багато роботи, щоб привести судову систему України у відповідність 
до Конституції. На додачу до раніше наведених прикладів, яскравим прикладом є 
змагальний процес, який не використовується, хоча і гарантований Конституцією. 
Українські судді та юристи продовжують використовувати слідчий процес, як і за 
комуністичного режиму. Зневага до принципів Конституції тільки шкодить верховенству 
права та довірі до влади в Україні.  
 
При проведенні додаткових переглядів Закону Україна має слідувати міжнародним 
керівним принципам функціонування судової системи, таким як Основні Принципи ООН 
щодо незалежності судової системи, Бангалорські принципи діяльності судді, коментарі 
Венеціанської Комісії, коментарі Ради Європи та судовий досвід інших країн, таких як 
США.  
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Діяти за цими рекомендаціями ніколи не пізно. Щоб підтримати довіру громадян, Уряд 
повинен забезпечити дотримання Конституції. Щонайменше, необхідно переглянути 
Закон з метою його узгодження з Конституцією.  
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ДОДАТОК 
 

Основні принципи незалежності судових органів 
 
Прийняті Сьомим Конгресом Організації Об'єднаних Націй з профілактики злочинності і 
поводження з правопорушниками, що проходив у Мілані (Італія) з 26 серпня по 6 вересня 
1985 року, та схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада 
та 13 грудня 1985 року 
 
Враховуючи, що в Статуті Організації Об'єднаних Націй народи світу заявляють, зокрема, 
про свою рішучість створити умови, за яких можна дотримуватися справедливості, щоб 
забезпечити міжнародне співробітництво в заохоченні і розвитку поваги до прав людини і 
основних свобод без будь-якої різниці, 
 
Враховуючи, що в Загальній декларації прав людини втілені, зокрема, принципи рівності 
перед законом, презумпції невинності і права на справедливий і відкритий судовий 
розгляд компетентним, незалежним і неупередженим судом, заснованим відповідно до 
закону, 

Враховуючи, що Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права і 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права гарантують також право бути 
судженим без невиправданої затримки, 
Враховуючи, що все ще часто існує невідповідність між уявленням про ці принципи і 
фактичним становищем, 
 
Враховуючи, що при організації і відправленні правосуддя в кожній країні слід керуватися 
цими принципами і що треба докладати зусиль для повного втілення їх у життя, 
 
Враховуючи, що норми, які стосуються здійснення функцій судді, мають бути націленими 
на те, щоб забезпечувати суддів можливістю діяти відповідно до цих принципів, 
 
Враховуючи, що на суддів покладається обов'язок приймати остаточне рішення з питань 
життя і смерті, свободи, прав, обов'язків і власності громадян, 
 
Враховуючи, що шостий Конгрес Організації Об'єднаних Націй з профілактики 
злочинності і поводження з правопорушниками в своїй резолюції 16 просив Комітет 
профілактики злочинності та боротьби з нею включити до першочергових завдань 
розробку керівних принципів, що стосуються незалежності суддів та відбору, професійної 
підготовки і статусу суддів та прокурорів, 
 
Враховуючи в зв'язку з цим, що потрібно в першу чергу розглянути питання про роль 
судів у системі правосуддя і важливість їхнього відбору, підготовки й поведінки, 
 
Урядам слід було б брати до уваги і шанувати в межах свого національного законодавства 
і практики, доводити до відома суддів, адвокатів, працівників виконавчих і законодавчих 
органів і широкої громадськості такі основні принципи, сформульовані для того, щоб 
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допомогти державам-членам у вирішенні завдань забезпечення і зміцнення незалежності 
судових органів. Принципи сформульовані головним чином для професійних суддів, 
однак при необхідності вони рівною мірою можуть застосовуватись і до непрофесійних 
суддів, якщо такі є. 
 
Незалежність судових органів 
 
1. Незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в конституції 

або законах країни. Усі державні та інші установи зобов'язані шанувати незалежність 
судових органів і дотримуватися її. 

 
2. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо,на основі фактів і 

відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонуки, 
тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких би 
то не було причин. 

 
3. Судові органи володіють компетенцією стосовно всіх питань судового характеру і 

мають виняткове право вирішувати, чи входить передана їм справа до їхньої 
встановленої законом компетенції. 

 
4. Не повинно мати місця неправомірне чи несанкціоноване втручання в процес 

правосуддя, і судові рішення, винесені суддями, не підлягають перегляду. Цей 
принцип не перешкоджає здійснюваному відповідно до закону судовому перегляду чи 
пом'якшенню вироків, винесених судовими органами. 

 
5. Кожна людина має право на судовий розгляд у звичайних судах або трибуналах, які 

застосовують встановлені юридичні процедури. Не повинні утворюватися трибунали, 
що не застосовують встановлені належним чином юридичні процедури, з метою 
підміни компетенції звичайних судів або судових органів. 

 
6. Принцип незалежності судових органів дає судовим органам право і вимагає від них 

забезпечення справедливого ведення судового розгляду і дотримання прав сторін. 
 
7. Кожна держава-член повинна надавати відповідні засоби, які давали б змогу судовим 

органам належним чином виконувати свої функції.  
 
Свобода слова та асоціацій 
 
8. Відповідно до Загальної декларації прав людини члени судових органів, як і інші 

громадяни, користуються свободою слова, віровизнання, асоціацій та зборів; однак, 
керуючись такими правами, судді повинні поводитись завжди таким чином, щоб 
забезпечити повагу до своєї посади і зберегти неупередженість і незалежність судових 
органів. 

 
9. Судді володіють свободою організовувати асоціації суддів чи інші організації та 

вступати до них для оборони своїх інтересів, удосконалення професійної підготовки і 
збереження своєї судової незалежності. 
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Кваліфікація, підбір і підготовка 
 
10. Особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і здібності, а 

також відповідну підбору і кваліфікацію в галузі права. Будь-який метод підбирання 
суддів мусить гарантувати від призначення суддів за неправомірними мотивами. При 
підборі суддів не повинно бути дискримінації щодо даної особи за ознаками раси, 
кольору шкіри, статі, релігії, політичних та інших переконань, національного чи 
соціального походження, майнового стану та ін.; однак вимога про те, щоб кандидат 
на юридичну посаду був громадянином відповідної країни, не повинна розглядатися 
як дискримінаційна.  

 
Умови служби та термін повноважень 
 
11. Термін повноважень суддів, їх незалежність, безпеку, відповідну винагороду, умови 

служби, пенсії і вік виходу на пенсію повинні належним чином гарантуватися 
законом. 

 
12. Судді, яких призначають чи обирають, мають гарантований термін повноважень до 

обов'язкового виходу на пенсію чи завершення строку повноважень там, де це 
встановлено. 

 
13. Підвищення суддів на посаді там, де є така система, слід здійснювати на основі 

об'єктивних факторів, зокрема здібностей, моральних якостей і досвіду. 
 
14. Розподіл справ між суддями в судах, до яких вони належать, є внутрішньою справою 

судової адміністрації.  
 
Професійна таємниця та імунітет 
 
15. Судді зобов'язані зберігати професійну таємницю щодо своєї роботи та 

конфіденційної інформації, отриманої в ході виконання ними своїх обов'язків, за 
винятком відкритих судових розглядів, і їх не можна примушувати давати свідчення з 
таких питань. 

 
16. Без шкоди для якоїсь дисциплінарної процедури чи якогось права на апеляцію або 

компенсацію з боку держави відповідно до національних законів суддям слід 
користуватися особистим імунітетом від судового переслідування за фінансову 
шкоду, спричинену в результаті хибних дій чи упущень, які мали місце при здійсненні 
ними своїх судових функцій.  

 
Покарання, усунення від посади і звільнення 
 
17. Звинувачення або скарга, що надійшли на суддю в ході виконання ним своїх судових і 

професійних обов'язків, повинні бути невідкладно і безсторонньо розглянуті згідно з 
відповідною процедурою. Суддя має право на відповідь і справедливий розгляд. На 
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початковому етапі розглядання скарги має проводитись конфіденційно, якщо суддя не 
звернеться з проханням про інше. 

 
18. Судді можуть бути тимчасово усунуті від посади або звільнені тільки з причин їх 

нездатності виконувати свої обов'язки чи поведінки, невідповідної до посади, яку вони 
займають. 

 
19. Усі процедури покарання, усунення від посади і звільнення мусять визначатися 

відповідно до встановлених правил судової поведінки. 
 
20. Рішення про дисциплінарне покарання, усунення від посади чи звільнення повинні 

бути предметом незалежної перевірки. Цей принцип може не застосовуватися до 
рішень Верховного суду або до рішень законодавчих органів, прийнятих при розгляді 
справ у порядку імпічмента або при дотриманні аналогічної процедури.  
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