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ВСТУП.
Дистанційний курс «Суддівська етика» – це перший курс дистанційного навчання
для суддів в режимі онлайн, розроблений фахівцями Національної школи суддів України
(НШСУ) спільно із експертами та співробітниками Проекту Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» з урахуванням розроблених Українською
Правничою Фундацією у рамках грантових програм Проекту USAID «Справедливе
правосуддя» навчальних програм для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та
підвищення кваліфікації суддів «Суддівська етика» та роздаткових матеріалів до них, а також
із використанням Методології та Модельної Програми для онлайн навчання, представлених
експертом Проекту Хоуп Кентнор (США) представникам Національної школи суддів України
та суддям – викладачам під час тренінгу 26 - 28 лютого 2013 року.
Експертом Проекту Канадського Посольства «Освіта суддів – для економічного
розвитку» були проведені консультації для фахівців відділу інформаційних технологій НШС
щодо технічних питань інсталяції платформи управління дистанційним навчанням Moodle.
Проектом USAID «Справедливе правосуддя» було придбано для НШС належне
технічне обладнання – потужний сервер та 10 лептопів.
Крім зазначеного було проведено низку семінарів – практикумів (19 – 21 березня, 11 -12
вересня 2014) для розробників, суддів-викладачів, адміністраторів, в ході яких було проведено
технічний і змістовний дизайн курсу на Інтернет платформі управління дистанційним
навчанням Moodle із формуванням навчального плану; підбору навчальних матеріалів
(презентацій, міні лекцій, допоміжної літератури) та варіантів практичних завдань;
визначення системи показників оцінки виконання завдань та апробовано курс перед його
пілотуванням.
22 – 23 жовтня, 2014 року був проведений семінар – практикум за результатами
пілотування курсу «Суддівська етика» в режимі он-лайн з метою обговорення суддями викладачами, розробниками, адміністраторами, менеджерами та суддями-слухачами
результатів пілоту; доопрацювання програми курсу та можливого впровадження курсу
дистанційного навчання «Суддівська етика» у Графік періодичного навчання суддів на
постійний основі.
Мета курсу дистанційного навчання "Суддівська етика" - ознайомлення слухачів
НШСУ (суддів) з основними положеннями Кодексу суддівської етики в світлі міжнародних
стандартів поведінки суддів, насамперед, Бангалорських принципів поведінки суддів, а також
поглиблення їх розуміння кожного конкретного принципу професійної етики з метою набуття
та удосконалення навиків подальшого застосування цих принципів в судовій та позасудовій
діяльності1.
Навчання відбувається
http://sdo1.nsj.gov.ua/.

на

офіційній

веб-сторінці

НШСУ

за

посиланням:

У результаті опанування програми курсу дистанційного навчання "Суддівська етика"
учасникам надана можливість: пояснити необхідність дотримання правил поведінки судді в
професійній та позасудовій діяльності («для чого це важливо»); надати характеристику
Див також http://www.nsj.gov.ua/ua/news/zabezpechennya-dotrimannya-standartiv-suddivskoi-

1

diyalnosti-ta-povedinki/
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положенням Кодексу суддівської етики у світлі міжнародних стандартів (зокрема,
Європейської хартії про статус судів, Бангалорських принципів поведінки суддів та ін.);
розуміти співвідношення Кодексу суддівської етики та законодавства про статус суддів;
визначати механізм взаємодії між чинним Кодексом суддівської етики та процесуальним
законодавством; розуміти суть обмежень, які накладаються на суддів відповідно до Кодексу
суддівської етики; надавати оцінку поведінці суддів та інших учасників процесу; вміти
знаходити порушення основних принципів суддівської етики; вміти вирішувати етичні
дилеми та надавати оцінку можливості реалізовувати положення Кодексу на практиці.
Після оголошення про набір слухачів на дистанційний курс за навчальною програмою
«Суддівська етика» в режимі он-лайн, слухачі реєструються для участі у ньому і методом
випадкового комп’ютерного відбору із зареєстрованих визначається 90 осіб, які
зараховуються відповідно до наказу для проходження навчання.
Станом на березень 2016 року більш, як 450 слухачів успішно завершили цей курс і
отримали сертифікати НШСУ.
Система управління навчанням або ж Система дистанційного навчання (англ. Learning
management system) — це система управління навчальною діяльністю, яка використовується
для розробки, управління та поширення навчальних онлайн - матеріалів із забезпеченням
спільного доступу.
Серед всіх використовуваних у світі Систем дистанційного навчання (СДН) для
пілотного курсу було обрано Модульне об’єктно-орієнтоване середовище для активного
навчання (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment - MOODLE). Moodle
перекладена на десятки мов, в тому числі й на українську. Система використовується у 175
країнах світу. Система MOODLE має декілька особливостей, які дозволяють обрати її як одне
з найоптимальніших середовищ для організації корпоративного та академічного навчання.
Перш за все, MOODLE – це відкрита система з ліцензією, яка передбачає безкоштовне
використання та відкритий програмний код. Крім того, середовище (простір) для
електронного навчання можна розгорнути на так само безоплатних операційних системах
типу Linux.
Moodle2 має широкий набір функціональностей, притаманних платформам
електронних систем дистанційного навчання, що надає можливість викладачам створювати
ефективні сайти для онлайн-навчання. Система має продуману програмну архітектуру, яка
дозволяє розширювати функціональність завдяки модулям, які легко інтегруються з
програмним ядром. Модулі можуть додавати нові типи навчальних ресурсів. Ресурсом в
термінології MOODLE називають динамічний чи статичний елемент, який є джерелом
навчальної інформації. Статичні ресурси: гіпертекст, файли, мультимедійна інформація
(аудіо, відео, Flash застосування). Типова динамічна функціональність Moodle включає: здачу
завдань, дискусійні форуми, завантаження файлів, оцінювання, обмін повідомленнями,
календар подій, новини та анонси подій (для різних рівнів: сайт, курс, навчальна група),
онлайн тестування тощо. Робота студента з динамічним ресурсом може бути оцінена
викладачем чи комп’ютером (наприклад, при роботі з тестами). Може існувати декілька
систем оцінювання за різними критеріями для кожного ресурсу.
Moodle можна використовувати як в навчанні студентів, так і при підвищенні
кваліфікації, бізнес-навчанні. Використовуючи MOODLE, можна надсилати нові
2

Див також на http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle
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повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні
журнали оцінок та присутності, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д.
Важливою характеристикою програми Moodle є веб-сайт www.moodle.org, який
забезпечує централізоване джерело інформації, дискусії та співпраці серед користувачів
Moodle - системних адміністраторів, викладачів, дослідників, проектувальників і, звісно,
розробників.
Потрібно відзначити, що у вересні 2013 року були створені всі умови для успішного
старту роботи із створення навчального дистанційного курсу «Суддівська етика», який
викладався б в он-лайн режимі: IX З’їздом суддів України був прийнятий новий Кодекс
суддівської етики, керівництво НШС проявляло інтерес і підтримку у створенні із числа її
співробітників робочої групи з розробки матеріалів курсу, керівником якої була призначена
Тетяна Фулей, керівник відділу наукових досліджень проблем судочинства та його
удосконалення.
Члени робочої групи були досить активно залучені до роботи, і одним з основних
мотиваційних факторів була можливість самим почерпнути чогось нового, оволодіти новою
технологією і новим предметом. Після напрацювання низки матеріалів задля їх доповнення та
наближення (адаптації) до судової та позасудової діяльності судді, до робочої групи були
долучені судді, які мали стати викладачами цього курсу. Результатом спільної роботи попри
всі перестороги стало народження цього курсу. Всі члени робочої групи вдячні за те, що
працювали у команді однодумців, з якими можна порадитися і дати пораду… Вони
відмічають: «можна такою командою розробити будь-який курс». Лише одна колега вибула
з робочої групи, так як їй важко було уявити результат такої нелегкої праці.
Команда дистанційного курсу для суддів "Суддівська етика" в режимі он-лайн.3
Розробники курсу:
 Фулей Тетяна, керівник відділу наукових досліджень проблем судочинства та його
удосконалення;
 Буруковська Наталія, головний науковий співробітник відділу наукових досліджень
проблем судочинства та його удосконалення;
 Бахарєва Ганна, старший науковий співробітник відділу наукових досліджень
проблем судочинства та його удосконалення;
 Зарецька Ірина, радник з правових питань Проекту USAID «Справедливе
правосуддя».

3

http://www.nsj.gov.ua/ua/news/newssistemni-innovatsii-v-rejimi-on-layn/
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Викладачі курсу:
 Горбалінський Володимир Володимирович, суддя Дніпропетровського окружного
адміністративного суду;
 Кальник
Віталій
Валерійович,
суддя
Дніпропетровського
окружного
адміністративного суду;
 Лапчевська Олена Федорівна, суддя Апеляційного суду міста Києва;
 Станковська Галина Адольфівна, суддяАпеляційного суду Чернівецької області;
 Шендрикова Ганна Олександрівна, суддя Буського районного суду Львівської
області;
 Шаповалова Ольга Анатоліївна, суддя Верховного Суду України у відставці,
викладач НШСУ
Модератор:
 Закревська Тамара, головний спеціаліст відділу організації спеціальної підготовки
кандидатів на посаду судді;
Адміністратор:


Філіпов Вадим, керівник відділу інформаційних технологій;
Експерт:

 Катерняк Ігор, експерт Проекту USAID «Справедливе правосуддя».
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МАТЕРІАЛИ
ОНОВЛЕНОГО
ДИСТАНЦІЙНОГО
КУРСУ «СУДДІВСЬКА ЕТИКА» В РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН.
1.

2.

СТРУКТУРА КУРСУ.

РОЗДІЛИ ТА МОДУЛІ КУРСУ.
РОЗДIЛ ЗАГАЛЬНИЙ.

Правила. Умови отримання сертифікату Національної школи суддів
України (НШСУ)




100 % виконання завдань модулів курсу;
самостійний тайм – менеджмент;
60 та більше балів.

Розклад.
Навчальний план дистанційного курсу «Суддівська етика».
Технічна інструкція для учасників дистанційного курсу «суддівська
етика».
Заповніть власний профіль (профайл): для цього зайдіть в блок зліва
АДМІНІСТРУВАННЯ, підрозділ "Мій профіль" та редагуйте чи доповніть інформацію про
себе, ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ, додайте фото і т.д. Звертаємо Вашу увагу, що Вашу
персональну інформацію можуть бачити лише зареєстровані учасники курсу. А за
9
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ключовими словами, які Ви наведете в рубриці "Інтереси" система буде об'єднувати Вас в
групи за інтересами.
Форум новин (у цьому форумі викладачі та адміністратор курсу повідомляють про
відкриття\закриття модулів, завдань, тестів та поточну інформацію щодо проходження
слухачами курсу).

Література до навчального курсу.
Нарадча кімната. Форум (тут слухачі і викладачі обмінюються думками як щодо
курсу так і «наболівшим»).
Комора. Форум (цей форум «схований» від слухачів. У ньому спілкуються лише
викладачі та адміністратор курсу).

Практика Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

МОДУЛЬ 1. Вступ до курсу. Знайомство.
У стартовому Модулі 1 слухачам пропонується:
 ознайомитися з НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ курсу (містить мету,
очікувані результати, огляд курсу, опис завдань, критерії оцінювання, графік та іншу
інформацію про курс), СПИСКОМ ЛІТЕРАТУРИ для дистанційного курсу (перелік
необхідних нормативних актів України та міжнародних документів, які регулюють
питання суддівської етики, з відповідними гіперпосиланнями, за якими слухачі
зможуть знайти в мережі Інтернет їх електронні версії цих нормативних актів і
документів), ДЖЕРЕЛАМИ (витяги з нормативно-правових актів і документів) та
правилами дистанційного курсу;

познайомитися, заповнивши власний профіль (профайл);

представити себе у форумі «Знайомство».

Отже, давайте познайомимося!
Для цього:
1. Відкрийте форум "ЗНАЙОМСТВО" і коротко презентуйте себе й основне! - свої очікування від навчання в цьому курсі.
2. Назвіть свою презентацію висловом, що найкращим чином Вас
характеризує
Не доступно, якщо:
 Це до 1 березня 2016, 10:00 (приховано інакше)
 Це після настання 6 березня 2016 (приховано інакше)

Знайомство. Форум.
КОЖЕН учасник курсу має представити себе написати свої очікування від нашого
курсу. Презентацію слід назвати висловом, який найкращим чином Вас характеризує.
НАЗВА (влучний вислів, який найкраще Вас характеризує) та ПРЕЗЕНТАЦІЯ.
Презентації будуть оцінюватись додатково!
Не доступно, якщо:
 Не настало 1 березня 2016, 10:00 (приховано інакше)
 Це після настання 6 березня 2016 (приховано інакше)
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МОДУЛЬ 2. Природа суддівської етики.
Очікувані результати цього модуля.
По закінченні Модуля 2 слухачі курсу зможуть:
 поглибити розуміння природи суддівської етики;
 обґрунтувати необхідність існування етичних стандартів для суддів;
 вміти висловити власну позицію щодо правил та принципів
суддівської етики;
 сформулювати своє бачення, як дотримання суддівської етики може
підвищити рівень довіри суспільства до судової системи.
У цьому модулі РЕКОМЕНДОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ є дві міні-лекції
«Унікальність суддівської професії», «Завдання судової влади у демократичній державі та
природа суддівської етики», а також огляд витягів зі ЗМІ щодо рівня довіри до судової влади.
Звертаємо увагу, що в ході міні-лекції, присвяченої унікальності професії судді,
можна переглянути низку відеосюжетів та поміркувати над піднятими в них проблемами. Ці
приклади можуть стати у пригоді слухачам, наприклад, при обговоренні тем, які виносяться
на Форум.
Як ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ, пропонуємо ознайомитися з "Молитвою судді" та
презентацією "Природа суддівської етики: культурні та релігійні традиції".
У модулі 2 від учасників та учасниць очікується виконання двох типів завдань.
Перший тип завдань - це участь у форумі. Починаючи з цього модуля, учасникам
пропонується ТРИ теми для обговорення на форумі. КОЖЕН повинен взяти участь в
обговоренні запропонованих тем. Активність участі та змістовність оцінюється окремо
додатковими балами та впливатиме на загальну оцінку.
Другий тип завдань цього модуля - це написання невеликої за обсягом творчої
роботи на тему "Фактори безсторонності судді".
Не доступно, якщо:
 Не настало 7 березня 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 10 березень 2016 (приховано інакше)

Унікальність суддівської професії (міні-лекція).
Не доступно, якщо:
 Не настало 7 березня 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 10 березень 2016 (приховано інакше)

Завдання судової влади у демократичній державі (міні-лекція).
Не доступно, якщо:
 Не настало 7 березня 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 10 березень 2016 (приховано інакше)

Рівень довіри до судової системи (веб-посилання).
Природа суддівської етики. культурні та релігійні традиції
(презентація).
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Не доступно, якщо:
 Не настало 7 березня 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 10 березень 2016 (приховано інакше)

Молитва судді.
Не доступно, якщо:
 Не настало 7 березня 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 10 березень 2016 (приховано інакше)

Форум.
Для обговорення на форумі цього модулю пропонується три теми (висловлювання,
твердження), щодо яких Ви можете висловити свою думку (погодитись з твердженням чи
заперечити його), навести аргументи "за" і "проти" тощо.
КОЖЕН учасник має висловитися щонайменше з ОДНІЄЇ теми. Однак при бажанні
можна висловитися і щодо кожної із запропонованих тем.
Тема 1. «Репутація чесного судді»: Як зазначено у низці рішень Європейського суду
з прав людини щодо дотримання статті 6 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, «навіть видимість має значення». Чому важливо не лише бути, але й
справляти враження чесного судді? Іншими словами, чому важлива репутація чесного судді?
Наведіть щонайменше три аргументи.
Не доступно, якщо:
 Не настало 7 березня 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 10 березень 2016 (приховано інакше)

Завдання Модуля 2 "Фактори безсторонності судді".
Висловіть свою думку: "Яким чином суддя може зберегти безсторонність в умовах
тиску на нього?" Вимоги до завдання: Зазначте умовні ризики щодо порушення принципу
безсторонності, шляхи їх уникнення та запобігання. Пов'язати наведені обставини з
правилами суддівської етики, вимогами законодавства та міжнародними стандартнами.
Максимальна оцінка завдання - 15 балів.
Не доступно, якщо:
 Не настало 7 березня 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 10 березень 2016 (приховано інакше)

МОДУЛЬ 3. Загальна характеристика Кодексу суддівської
етики у світлі міжнародних стандартів.
У цьому модулі РЕКОМЕНДОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ є міні-лекція
«Бангалорські принципи поведінки суддів» та Порівняльна таблиця відповідності Кодексу
суддівської етики та Бангалорських принципів, а також рекомендації. Це покликане
допомогти учасникам та учасницям досягти очікуваних результатів:
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моделювати власну поведінку з урахуванням норм Кодексу суддівської
етики;
вміти ідентифікувати поведінку, що вочевидь порушує норми
суддівської етики і є сумнівною.

Переходом до наступного модуля, окрім коментування запропонованих на форумі 3х нових тем, стане виконання тесту. Мета тестового завдання – закріпити знання основних
принципів (цінностей) поведінки судді, визначених Бангалорськими принципами діяльності
судді, схвалених резолюцією 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006
року. Тест множинного вибору – запитання і 4 варіанти відповідей, з яких лише одна є
правильною. Тест містить 20 запитань, за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.
Максимальна оцінка за виконання цього завдання – 20 балів.
Не доступно, якщо:
 Це до 11 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 14 березень 2016 (приховано інакше)

«Бангалорські принципи поведінки суддів» (міні-лекція).
Не доступно, якщо:
 Це до 11 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 14 березень 2016 (приховано інакше)

Порівняльна таблиця відповідності Кодексу суддівської етики та
Бангалорських принципів.
Не доступно, якщо:
 Це до 11 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 14 березень 2016 (приховано інакше)

Завдання модуля 3. Тестування.
Не доступно, якщо:
 Це до 11 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 14 березень 2016 (приховано інакше)

Рекомендації.
Не доступно, якщо:
 Це до 11 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 14 березень 2016 (приховано інакше)

Форум.
Для обговорення на форумі цього модулю пропонується три теми (висловлювання,
твердження), щодо яких Ви можете висловити свою думку (погодитись з твердженням чи
заперечити його), навести аргументи "за" і "проти" тощо. КОЖЕН учасник має висловитися
щонайменше з ОДНІЄЇ теми. Однак при бажанні можна висловитися і щодо кожної із
запропонованих тем.
Тема 1. «Суспільна думка»: Чи впливає суспільна думка на прийняття суддею
рішень?
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Тема 2. «Довіра суспільства до правосуддя»: Визначте критерії підвищення рівня
довіри суспільства до правосуддя.
Тема 3. «Професійний розвиток суддів»: Професійний розвиток суддів – що Ви в
нього вкладаєте? Як Ви його розумієте?
Не доступно, якщо:
 Це до 11 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 14 березень 2016 (приховано інакше)

МОДУЛЬ 4. Поведінка судді під час здійснення правосуддя.
Очікувані результати цього модуля: по закінченні Модуля 4 слухачі курсу зможуть:





вміти обирати варіант поведінки, який дозволить судді проявляти:
o
незалежність, у тому числі протистояння сторонньому впливу;
o
компетентність, як вміння тлумачення законодавчих норм на
підставі правильної, повної, всебічної оцінки доказів;
o
компетентність,
як
прагнення
до
професійного
самовдосконалення;
o
неупередженість, як тактовність, уникнення дискримінації і
позапроцесуальних стосунків з учасниками процесу та іншими
особами;

вміти взаємодіяти зі ЗМІ;
визначати підстави для застосування самовідводу, вміти уникати
зловживання самовідводом;
розуміти сутність обмежень, які накладаються на суддів відповідно до
процесуального законодавства та Кодексу суддівської етики та
запобігання конфлікту інтересів.

У цьому модулі РЕКОМЕНДОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ є міні-лекція «Поведінка
судді під час здійснення правосуддя» та презентація, а також рекомендації. Як ДОДАТКОВІ
МАТЕРІАЛИ, пропонуємо ознайомитися з міні-лекцією «Відповідальність суддів». Завдання
цього модуля, окрім висловлення своєї позиції на форумі, полягатимуть у вирішенні
ситуативних задач. Учасникам надаються 2 ситуативні задачі, щодо яких слід запропонувати
варіант виходу та обґрунтувати його. Вимоги до відповіді:
 висловлення власного виходу із ситуації,
 аргументування такого вирішення із посиланням на а) чинне
законодавство (процесуальні кодекси), б) Кодекс суддівської етики та
в) міжнародні документи,
 оцінка ситуації - наскільки вона типова,
 наявність висновку.
Кожна ситуація оцінюватиметься з 10 балів. Максимальна сума балів за
виконання цього завдання - 20 балів.
Не доступно, якщо:
 Це до 15 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 20 березень 2016 (приховано інакше)
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Поведінка суддів під час здійснення правосуддя (міні-лекція)
Не доступно, якщо:
 Це до 15 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 20 березень 2016 (приховано інакше)

Етика судді (презентація)
Не доступно, якщо:
 Це до 15 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 20 березень 2016 (приховано інакше)

Рекомендації
Не доступно, якщо:
 Це до 15 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 20 березень 2016 (приховано інакше)

Відповідальність суддів (міні - лекція)
Не доступно, якщо:
 Це до 15 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 20 березень 2016 (приховано інакше)
Учасникам надаються 2 ситуативні задачі, щодо яких слід запропонувати варіант
вирішення та обґрунтувати його.
Вимоги до відповіді:
1) висловлення власного виходу із ситуації,
2) аргументування такого вирішення із посиланням на а) чинне
законодавство (процесуальні кодекси), б) Кодекс суддівської етики та в)
міжнародні документи,
3) оцінка ситуації - наскільки вона типова,
4) наявність висновку.
Кожна ситуація оцінюватиметься з 10 балів. Максимальна сума балів за виконання
цього завдання - 20 балів.
Не доступно, якщо:
 Це до 15 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 20 березень 2016 (приховано інакше)

Ситуація 1. Завдання.
До місцевого суду надійшла справа, яка повинна розглядатися судом у складі комісії.
Отримавши зазначену справу головуючий суддя не повідомив колег, які були
включені системою діловодства до складу колегії, про наявність цієї справи та без
погодження з ними призначив її до розгляду.
У день слухання справи головуючий суддя запізнився на розгляд цієї справи на 20 хв.
та в категоричній формі повідомив колег, що вони повинні негайно зайти до зали судового
засідання для розгляду справи.
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Надайте оцінку діям головуючого судді з урахуванням норм Кодексу суддівської
етики та наведіть власний вихід із ситуації.
Не доступно, якщо:
 Це до 15 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 20 березень 2016 (приховано інакше)

Ситуація 2. Завдання.
Суддя у невеликому населеному пункті приступає до розгляду цивільної справи. У
судовому засіданні з’ясовується, що позивачем по справі є людина, з якою суддя відвідував
(відвідувала) дитячий садочок, а з відповідачем проживає в одному під’їзді. Представник
позивача був колегою судді по юридичній фірмі.
Як повинен вчинити суддя в цій ситуації?
Не доступно, якщо:
 Це до 15 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 20 березень 2016 (приховано інакше)

Форум.
Для обговорення на форумі цього модулю пропонується три теми
твердження), щодо яких Ви можете висловити свою думку (погодитись з
заперечити його), навести аргументи "за" і "проти" тощо. КОЖЕН учасник
щонайменше з ОДНІЄЇ теми. Однак при бажанні можна висловитися і
запропонованих тем.

(висловлювання,
твердженням чи
має висловитися
щодо кожної із

Тема 1. «Зовнішній вигляд судді»: Вважається, що зовнішній вигляд – це далеко не
ознака смаку судді, а невід’ємний атрибут суддівської етики. Наприклад, якщо суддя носить
годинник, вартість якого перевищує річний розмір суддівської винагороди, громадяни ніколи
не повірять у незалежність такого судді. Чи погоджуєтеся Ви з цією думкою? Аргументуйте.
Тема 2. «Витримка судді»: Побутує думка, що суддя повинен мати сталеві нерви, і в
жодному разі не повинен демонструвати свою роздратованість. Чи погоджуєтесь Ви з такою
думкою? Аргументуйте.
Тема 3. «Поводження в конфліктних ситуаціях»: Сторони у судовий процес часто
приходять знервованими, роздратованими, інколи поводять себе неадекватно. Саме від судді
залежить, як він вирішить непорозуміння, як відреагує на неадекватну поведінку, щоб не дати
всьому цьому переродитися у потужний конфлікт; зупинити процес перетворення судового
процесу на ринковий балаган. Як Ви вирішуєте конфлікті ситуації в процесі?
Не доступно, якщо:
 Це до 15 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 20 березень 2016 (приховано інакше)
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МОДУЛЬ 5. Принципи і стандарти суддівської етики в позасудовій
поведінці суддів.
Очікувані результати цього модуля: по закінченні Модуля 5 слухачі курсу зможуть:
 розуміти суть обмежень, які накладаються на суддів відповідно до Кодексу
суддівської етики щодо позасудової діяльності;
 вміти знаходити порушення основних принципів суддівської етики
 вміти розмежовувати гарантії незалежності суддів, визначені законом, від
"вседозволеності" у суспільному та приватному житті.
 вибудовувати свою поведінку у відповідності до принципів і стандартів
суддівської етики.
У цьому модулі РЕКОМЕНДОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ є міні-лекція
«Дотримання етичних норм у позасудовій поведінці судді» та презентація, а також
рекомендації. Завдання цього модуля є найбільш комплексним. Окрім висловлення своєї
позиції на форумі щодо 3-х нових тем, учасники мають пройти тестування (5 запитань
множинного вибору) і вирішити 3 запропоновані ситуативні завдання.
Не доступно, якщо:
 Це до 21 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це перед 25 березень 2016 (приховано інакше)

Дотримання етичних норм у позасудовій поведінці судді (мінілекція).
Не доступно, якщо:
 Це до 21 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це перед 25 березень 2016 (приховано інакше)

Суддівська етика у позасудовій поведінці судді (презентація).
Не доступно, якщо:
 Це до 21 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це перед 25 березень 2016 (приховано інакше)

Практичне завдання (тест).
Не доступно, якщо:
 Це після 13 березень 2016, 8:00 (приховано інакше)
 Це перед 19 березень 2016, 11:00 (приховано інакше)
Учасникам надаються ТРИ ситуації, які треба РОЗГОРНУТО ПРОКОМЕНТУВАТИ
за таким планом: 1) Кваліфікуйте дії судді, використовуючи Кодекс суддівської етики. Якою
статтею Кодексу охоплюється зазначена ситуація? 2) Кваліфікуйте ситуацію відповідно до
Бангалорських принципів. 3) В описаній ситуації суддя порушив чи не порушив Кодекс
суддівської етики та Бангалорські принципи? Аргументуйте, чому. 4) Запропонуйте власний
вихід із описаної ситуації, якщо Ви поступили б інакше. 5) Зробіть висновок. Кожен пункт
оцінюється за шкалою 0 балів (не дано відповіді) 0,3 бали (посередньо) – 0,5 балів (добре) – 1
бал (дуже добре). Максимальна оцінка за кожну ситуацію, таким чином – 5 балів.
Максимальна оцінка за виконання цього завдання – 15 балів.
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Не доступно, якщо:
 Це до 21 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це перед 25 березень 2016 (приховано інакше)

Ситуація 1. Завдання.
До членів сім'ї судді належать чоловік та повнолітній син, який мешкає разом з
батьками. На прохання судді надати членам родини відомості щодо отримання ними доходів
у минулому році для подачі декларації про майно, доходи, витрати забов'язання фінансого
характеру, син відповів, що він є повнолітнім та незалежним від своїх батьків, має власне
доросле життя та не повинен надавати жодних відомостей щодо себе. Які розумні заходи
повинен вжити суддя, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім'ї відповідно
до ст 18 Кодексу суддівської етики.
Не доступно, якщо:
 Це до 21 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це перед 25 березень 2016 (приховано інакше)

Ситуація 2. Завдання.
Суддя на міжнародній науково-практичній конференції у присутності
невизначеної кількості осіб (спільному заході "Відкритий суд") у відповідь на запитання
одного із учасників заходу висловив критичне зауваження щодо прийнятого його
колегою судового рішення та поведінки останнього під час розгляду справи. Дайте
оцінку діям судді з урахуванням норм Кодексу суддівської етики та Бангалорських
принципів.
Не доступно, якщо:
 Це до 21 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це перед 25 березень 2016 (приховано інакше)

Ситуація 3. Завдання.
Судді районного суду увечері передзвонив його друг і повідомив про те, що в
його квартирі здійснюється обшук працівниками міліції і попросив втрутитись у цей
процес, захистити його. Суддя, з’явившись терміново, пред’явив своє посвідчення, і
запропонував повідомити йому, у чому справа та припинити обшук.
Не доступно, якщо:
 Це до 21 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це перед 25 березень 2016 (приховано інакше)

Форум.
Для обговорення на форумі цього модулю пропонується три теми (висловлювання,
твердження), щодо яких Ви можете висловити свою думку (погодитись з твердженням чи
заперечити його), навести аргументи "за" і "проти" тощо. КОЖЕН учасник має висловитися
щонайменше з ОДНІЄЇ теми. Однак при бажанні можна висловитися і щодо кожної із
запропонованих тем.
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Тема 1. «Повідомлення у ЗМІ»: Трапляється, що на суддю здійснюють тиск через
ЗМІ, поширюючи плітки, зловживаючи «жовтизною», притаманною таблоїдній пресі. Чи
повинен суддя коментувати чи спростовувати ці повідомлення?
Тема 2. «Пастки зі сторони близького оточення»: Людині властиво намагатися
використати дружні чи сімейні стосунки для розв’язання тих або інших проблем. Які пастки
підстерігають суддю найчастіше зі сторони близького оточення?
Тема 3. «Інформація для школи»: Чи варто, на Вашу думку, при заповненні
інформації для школи, де навчаються діти судді, вказувати професію та займану посаду?
Наведіть аргументи.
Не доступно, якщо:
 Це до 21 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це перед 25 березень 2016 (приховано інакше)

МОДУЛЬ 6. Практичний.
Не доступно, якщо:
 Це до 26 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 31 березень 2016 (приховано інакше)

Творче завдання.
Виберіть одну статтю з Кодексу суддівської етики, складіть до неї коментар та
зазначте приклад етичної дилеми, яка стосується цієї статті. Чи потребує кодекс суддівської
етики вдосконалення та в якій частині?
Не доступно, якщо:
 Це до 26 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 31 березень 2016 (приховано інакше)

МОДУЛЬ 7. Підсумковий.
Оголошення результатів та висловлення пропозицій до покращення курсу. Прохання
до учасників – надати свої враження – коментарі, пропозиції, скарги. Наскільки справдилися
очікування від курсу. Аналіз курсу викладачами.
Не доступно, якщо:
 Це до 30 березень 2016, 9:00 (приховано інакше)
 Це після 31 березень 2016 (приховано інакше)

Анкета слухача URL (веб-посилання).
Шановні учасники та учасниці! Пропонуємо Вам заповнити анкету для оцінки якості
цього дистанційного курсу. Результати будуть використані для удосконалення навчальної
діяльності НШСУ.
Не доступно, якщо:
 Це після 24 березень 2016, 8:00 (приховано інакше)
 Це перед 28 березень 2016, 12:55 (приховано інакше)

Викладачі.
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2. РОЗДІЛИ ТА МОДУЛІ КУРСУ.
2.1. РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНИЙ.

2.1.1. ПРАВИЛА. УМОВИ ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ (НШСУ)
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100% виконання завдань модулів курсу;
Самостійний тайм – менеджмент;
60 та більше балів.
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2.1.2. РОЗКЛАД.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Проректором
Національної школи суддів України
А.В. Костенком
26 лютого 2016 р.

РОЗКЛАД ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «СУДДІВСЬКА ЕТИКА»

№

Модуль

Дата і час відкриття

Дата і час закриття

Перевірка та
оцінювання
результатів

1.

Модуль 1

01.03.2016
о 10 год.00 хв.

06.03.2016.
о 24 год. 00 хв.

2.

Модуль 2

07.03.2016
о 9 год. 00 хв.

10.03.2016
о 24 год. 00 хв.

11.03.2016 –
14.03.2016

3.

Модуль 3

11.03.2016
о 9 год. 00 хв.

14.03.2016
о 24 год. 00 хв.

Тест оцінюється
автоматично

4.

Модуль 4

15.03.2016
о 9 год. 00 хв.

20.03.2016
о 24 год. 00 хв.

21.03.2016 –
25.03.2016

5.

Модуль 5

21.03.2016
о 9 год. 00 хв.

25.03.2016
о 24 год. 00 хв.

26.03.2016 –
29.03.2016

6.

Модуль 6

26.03.2016
о 9 год. 00 хв.

31.03.2016
о 24 год. 00 хв.

30.03.2016 –
31.03.2016

7.

Модуль 7

30.03.2016
о 9 год. 00 хв.

31.03.2016
о 24 год. 00 хв.
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2.1.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «СУДДІВСЬКА ЕТИКА».
Навчальний план дистанційного курсу
«Суддівська етика».
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Інформація про дистанційний курс «Суддівська етика»
Дистанційний курс «Суддівська етика» – це перший дистанційний курс для суддів, розроблений фахівцями Національної школи суддів
України (НШСУ) спільно із експертами та співробітниками Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе
правосуддя».
Дистанційний курс створено на підставі розроблених Українською Правничою Фундацією у рамках грантових програм Проекту
«Справедливе правосуддя» навчальної програми для підвищення кваліфікації суддів «Суддівська етика» та роздаткових матеріалів до неї
(укладач: О. Кравченко), а також книги «Бути суддею» (відповідальний редактор: Оксана Сироїд, авторський колектив: Оксана Сироїд, Лариса
Денисенко, Ольга Шаповалова, Ірина Фадєєва).
Мета, цілі та очікувані результати курсу
Метою цього курсу є ознайомлення слухачів НШСУ (суддів) з основними положеннями Кодексу суддівської етики в світлі міжнародних
стандартів поведінки суддів, насамперед, Бангалорських принципів поведінки суддів, а також поглиблення їх розуміння кожного конкретного
принципу професійної етики з метою набуття та удосконалення навиків подальшого застосування цих принципів в судовій та позасудовій
діяльності.
Цілі курсу та очікувані результати
У результаті опанування цього дистанційного курсу учасники та учасниці зможуть:
1. Пояснити необхідність дотримання правил поведінки судді в професійній та позасудовій діяльності («для чого це важливо»);
2. Надати характеристику положенням Кодексу суддівської етики у світлі міжнародних стандартів (зокрема, Європейської хартії про
статус судів, Бангалорських принципів поведінки суддів та ін.);
3. Розуміти співвідношення Кодексу суддівської етики та законодавства про статус суддів;
4. Визначати механізм взаємодії між чинним Кодексом суддівської етики та процесуальним законодавством;
5. Розуміти суть обмежень, які накладаються на суддів відповідно до Кодексу суддівської етики;
6. Надавати оцінку поведінці суддів та інших учасників процесу;
7. Вміти знаходити порушення основних принципів суддівської етики;
8. Вміти вирішувати етичні дилеми;
9. Надавати оцінку можливості реалізовувати положення Кодексу на практиці.
Структура дистанційного курсу
Курс складається з 7 модулів (вступний, 4 змістовних, практичний та підсумковий).
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Модуль 1. Вступ до курсу. Знайомство
У стартовому Модулі 1 «Вступ до курсу. Знайомство» слухачам пропонується: 1) ознайомитися з НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ курсу
(містить мету, очікувані результати, огляд курсу, опис завдань, критерії оцінювання, графік та іншу інформацію про курс), СПИСКОМ
ЛІТЕРАТУРИ для дистанційного курсу (перелік необхідних нормативних актів України та міжнародних документів, які регулюють питання
суддівської етики, з відповідними гіперпосиланнями, за якими слухачі зможуть знайти в мережі Інтернет електронні версії цих нормативних актів
і документів), ДЖЕРЕЛАМИ (витяги з нормативно-правових актів і документів) та правилами дистанційного курсу; 2) познайомитися,
заповнивши власний профіль (профайл); 3) представити себе у форумі «Знайомство».
Завдання цього модуля: 1) Ознайомитися з навчальним планом курсу, з ресурсами курсу (літературою, джерелами), інструкціями для
учасників, запитати, що незрозуміло; 2) Заповнити свій профіль і представити себе (назва-влучний вислів і презентація).
Використання переваг дистанційного курсу для комунікації: спеціально створені – для УЧАСНИКІВ – «Нарадча кімната» (загальний
форум для обміну думками протягом усього курсу), для ВИКЛАДАЧІВ – «Комора».
Модуль 2. Природа суддівської етики
Очікувані результати цього модуля: по закінченні Модуля 2 слухачі курсу зможуть:





поглибити розуміння природи суддівської етики;
обґрунтувати необхідність існування етичних стандартів для суддів;
вміти висловити власну позицію щодо правил та принципів суддівської етики;
сформулювати своє бачення, як дотримання суддівської етики може підвищити рівень довіри суспільства до судової системи.

У Модулі 2 РЕКОМЕНДОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ є дві міні-лекції «Унікальність суддівської професії», «Завдання судової влади у
демократичній державі та природа суддівської етики», а також огляд витягів зі ЗМІ щодо рівня довіри до судової влади.
Звертаємо увагу, що в ході міні-лекції, присвяченої унікальності професії судді, можна переглянути низку відеосюжетів та поміркувати
над висвітленими в них проблемами. Ці приклади можуть стати у пригоді слухачам, наприклад, при обговоренні тем, які виносяться на Форум.
Як ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ, пропонуємо ознайомитися з "Молитвою судді" та презентацією "Природа суддівської етики: культурні та
релігійні традиції".
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У модулі 2 від учасників та учасниць очікується виконання двох типів завдань. Перший тип завдань - це участь у форумі. Починаючи з
цього модуля, учасникам пропонується ТРИ теми для обговорення на форумі. КОЖЕН повинен взяти участь в обговоренні принаймні ОДНІЄЇ із
трьох запропонованих тем, водночас за бажанням можна коментувати усі три теми – або написати власне повідомлення на запропоновану тему,
або коментувати повідомлення, вже раніше висловлені іншими учасниками курсу. Активність участі та змістовність повідомлень впливатиме на
загальну оцінку за участь у форумі. За участь у форумі кожен може отримати до 2-х балів за кожен модуль.
Другий тип завдань цього модуля - це написання невеликої за обсягом творчої роботи на тему "Фактори безсторонності судді".
Модуль 3. Загальна характеристика Кодексу суддівської етики у світлі міжнародних стандартів
У цьому модулі РЕКОМЕНДОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ є міні-лекція «Бангалорські принципи поведінки суддів» та Порівняльна
таблиця відповідності Кодексу суддівської етики та Бангалорських принципів, а також рекомендації. Це покликане допомогти учасникам та
учасницям досягти очікуваних результатів:

краще розуміти та тлумачити норми суддівської етики в світлі міжнародних етичних стандартів;

моделювати власну поведінку з урахуванням норм Кодексу суддівської етики;

вміти ідентифікувати поведінку, що вочевидь порушує норми суддівської етики і є сумнівною.
Переходом до наступного модуля, окрім коментування запропонованих на форумі 3-х нових тем, стане виконання тесту. Мета тестового
завдання – закріпити знання основних принципів (цінностей) поведінки судді, визначених Бангалорськими принципами діяльності судді,
схвалених резолюцією 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року. Тест множинного вибору – запитання і 4 варіанти
відповідей, з яких лише одна є правильною. Тест містить 20 запитань, за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Максимальна оцінка за
виконання цього завдання – 20 балів.
Модуль 4. Поведінка судді під час здійснення правосуддя
Очікувані результати цього модуля: по закінченні Модуля 4 слухачі курсу зможуть:

вміти обирати варіант поведінки, який дозволить судді проявляти:
o
незалежність, у тому числі протистояння сторонньому впливу;
o
компетентність, як вміння тлумачення законодавчих норм на підставі правильної, повної всебічної оцінки доказів;
o
компетентність, як прагнення до професійного самовдосконалення;
o
неупередженість, як тактовність, уникнення дискримінації і позапроцесуальних стосунків з учасниками процесу та іншими
особами;

вміти взаємодіяти зі ЗМІ;
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визначати підстави для застосування самовідводу, вміти уникати зловживання самовідводом;
розуміти сутність обмежень, які накладаються на суддів відповідно до процесуального законодавства та Кодексу суддівської етики
та запобігання конфлікту інтересів.

У цьому модулі РЕКОМЕНДОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ є міні-лекція «Поведінка судді під час здійснення правосуддя» та презентація,
а також рекомендації.
Як ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ, пропонуємо ознайомитися з міні-лекцією «Відповідальність суддів» та практикою ВККСУ.
Завдання цього модуля, окрім висловлення своєї позиції на форумі, полягатимуть у вирішенні ситуативних задач. Учасникам надаються 2
ситуативні задачі, щодо яких слід запропонувати варіант виходу та обґрунтувати його. Вимоги до відповіді:
1)
висловлення власного виходу із ситуації,
2)
аргументування такого вирішення із посиланням на а) чинне законодавство (процесуальні кодекси), б) Кодекс суддівської етики та
в) міжнародні документи,
3)
оцінка ситуації - наскільки вона типова,
4)
наявність висновку.
Кожна ситуація оцінюватиметься з 10 балів. Максимальна сума балів за виконання цього завдання - 20 балів.
Модуль 5. Принципи і стандарти суддівської етики в позасудовій поведінці суддів.
Очікувані результати цього модуля: по закінченні Модуля 5 слухачі курсу зможуть:

пояснити необхідність дотримання правил поведінки судді в позасудовій діяльності («для чого це важливо»);

розуміти суть обмежень, які накладаються на суддів відповідно до Кодексу суддівської етики щодо позасудової діяльності;

вміти знаходити порушення основних принципів суддівської етики

вміти розмежовувати гарантії незалежності суддів, визначені законом, від "вседозволеності" у суспільному та приватному житті.

вибудовувати свою поведінку у відповідності до принципів і стандартів суддівської етики.
У цьому модулі РЕКОМЕНДОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ є міні-лекція «Дотримання етичних норм у позасудовій поведінці судді» та
презентація, а також рекомендації.
Завдання цього модуля є найбільш комплексним. Окрім висловлення своєї позиції на форумі щодо 3-х нових тем, учасники мають пройти
тестування (5 запитань множинного вибору) і вирішити 3 запропоновані ситуативні завдання.
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Модуль 6. Практичний
Кожен учасник отримує індивідуальне практичне завдання: обрати одну статтю з кодексу суддівської етики, скласти до неї коментар та
зазначити приклад етичної дилеми, яка стосується цієї статті. Чи потребує кодекс суддівської етики вдосконалення та в якій частині?
Модуль 7. Підсумковий
Оголошення результатів та висловлення пропозицій до покращення курсу. Прохання до учасників – надати свої враження – коментарі,
пропозиції, скарги. Наскільки справдилися очікування від курсу. Аналіз курсу викладачами.
Огляд дистанційного курсу (таблиця)
Модуль
Модуль 1

Модуль 2

Назва
Вступ до
курсу.
Знайомство

Природа
суддівської
етики

Зміст

Завдання для учасників

Загальний огляд курсу
(навчальний план), література,
джерела, інструкції для
учасників, знайомство

Завдання 1. Ознайомитися з
навчальним планом курсу,
ознайомитися з ресурсами курсу
(літературою, джерелами),
інструкціями для учасників, запитати,
що незрозуміло

2

Завдання 2: Заповнити свій профіль і
представити себе

2

Міні-лекції, презентація,
додаткові матеріали (підбір
цитат, статистична
інформація)

Спілкуватися протягом курсу у
створеному для учасників форумі
«Нарадча кімната»
Завдання 1: Написати творчу роботу
на тему "Фактори безсторонності
судді".

Бали

Термін виконання
учасниками

15
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Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

28

Загальна
характеристик
а Кодексу
суддівської
етики в світлі
міжнародних
стандартів
Поведінка судді
під час
здійснення
правосуддя

Принципи і
стандарти
суддівської
етики в
позасудовій
поведінці
суддів

Завдання 2. Обрати одну з трьох
запропонованих на форумі тем і
висловити свою думку.

2

Завдання 1. Тестування (20 питань,
вибір 1 відповіді з 4-х
запропонованих варіантів)

20

Завдання 2. Обрати одну з трьох
запропонованих на форумі тем і
висловити свою думку.

2

Міні-лекції, презентація,
рекомендації, додаткові
матеріали (дисциплінарна
відповідальність, практика
ВККСУ)

Завдання 1: Вирішити 2
запропоновані ситуативні завдання.

20

Міні-лекції, презентація,
рекомендації

Завдання 1: Тест

5

Завдання 2. Вирішити 3
запропоновані ситуативні завдання.

15

Міні-лекції, презентація,,
рекомендації

Завдання 2. Обрати одну з трьох
запропонованих на форумі тем і
висловити свою думку

Завдання 3. Обрати одну з трьох
запропонованих на форумі тем і
висловити свою думку.

2

2

Навчальна програма дистанційного курсу в режимі он-лайн “CУДДІВСЬКА ЕТИКА”

Модуль 6

Практичне
завдання

Вирішення індивідуального
завдань

Модуль 7

Підсумковий

Оголошення результатів та
висловлення пропозицій до
покращення курсу

Завдання 1
Кожен учасник отримує індивідуальне
практичне завдання: обрати одну
статтю з кодексу суддівської етики,
скласти до неї коментар та зазначити
приклад етичної дилеми, яка
стосується цієї статті. Чи потребує
кодекс суддівської етики
вдосконалення та в якій частині?
Надати свої враження – коментарі,
пропозиції, скарги.

15

Оцінювання курсу
Оскільки по закінченні дистанційного курсу особам, які успішно його пройшли, видаватиметься сертифікат НШСУ, тому усі завдання є
обов’язковими і оцінюватимуться. Максимальна кількість балів, які можна отримати за успішне проходження усіх модулів, становить 100 балів.
Для успішного завершення курсу слід набрати не менше 60 балів. Кожне завдання має свою шкалу оцінювання. Розподіл балів за видами завдань
в розрізі модулів наведено у таблиці
Модуль

Есе

Тест

Ситуативні
завдання

М1
М2
М3
М4

Форум
(додаткові бали)

Прохідний бал

Максимальна сума

2

10

17

2

14

22

2

13

22

2
15
20
20
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М5

5

М6
Всього

15

25

15

2

14

22

15

-

9

15

50

10

60

100

Огляд завдань дистанційного курсу з критеріями оцінювання (по модулях)
Модуль 1. Презентація очікувань від курсу
КОЖЕН учасник курсу має представити себе та написати свої очікування від нашого курсу. Презентацію слід назвати висловом, який
найкращим чином характеризує учасника.
Модуль 2. Творча робота
Мета творчої роботи – розвиток навичок самостійного творчого мислення й письмового послідовного викладу власних думок.
Написати невелику за обсягом творчу роботу на тему «Фактори безсторонності судді».
Вимоги до есе:
1)
зазначити умовні ризики щодо порушення суддею принципу безсторонності та шляхи їх уникнення;
2)
навести приклад із практики, коли поведінка судді змінюється в умовах тиску на нього;
3)
пов'язати цей приклад з правилами суддівської етики, вимогами законодавства чи міжнародними стандартам.
Кожен пункт оцінюється за шкалою 0 балів (не дано відповіді) – 1 бал (посередньо) – 2 бали (добре) – 3 бали (дуже добре). Ще три бали –
за чіткість та логічність у викладенні думок щодо поставленої проблеми, використання аналітичного інструментарію та узагальнення, авторський
стиль мовлення.
Максимальна оцінка за виконання цього завдання – 15 балів.
Модуль 3. Тестування
Мета тестового завдання – закріпити знання основних принципів (цінностей) поведінки судді, визначених Бангалорськими принципами
діяльності судді, схвалених резолюцією 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, тому текст цього документу варто
використовувати при виконанні цього завдання.
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Учасникам пропонується тест множинного вибору – запитання і 4 варіанти відповідей, з яких лише одна є правильною.
Тест містить 20 запитань, за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Максимальна оцінка за виконання цього завдання – 20 балів.
Модуль 4. Вирішення ситуативних завдань
Учасникам пропонується вирішити 2 ситуативні завдання, щодо яких запропонувати варіант виходу та обґрунтувати його. Вимоги до
відповіді:
1)
висловлення власного виходу із ситуації,
2)
аргументування такого вирішення із посиланням на а) чинне законодавство (процесуальні кодекси), б) Кодекс суддівської етики
та в) міжнародні документи,
3)
оцінка ситуації - наскільки вона типова,
4)
наявність висновку.
Кожна ситуація оцінюватиметься з 10 балів за такими критеріями: кожен пункт оцінюється за шкалою від 0 до 2 балів (0 балів –не дано
відповіді) 0,5 балів (слабо) – 1 бал (посередньо) – 1,5 бали (добре) – 2 бали (дуже добре). Ще 2 бали – за чіткість викладу та авторський стиль.
Максимальна сума балів за виконання цього завдання - 20 балів.

Модуль 5. Тестування та вирішення ситуативних завдань
Тест. Мета тестового завдання – закріпити знання, отримані під час оволодіння теоретичною частино модуля.
Учасникам пропонується тест множинного вибору – запитання і 4 варіанти відповідей, з яких лише одна є правильною.
Тест містить 5 запитань, за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Максимальна оцінка за виконання цього завдання – 5 балів.
Вирішення ситуативних завдань. Учасникам пропонується вирішити ТРИ ситуативні завдання, які потрібно РОЗГОРНУТО
ПРОКОМЕНТУВАТИ за таким планом:
1)
2)
3)
4)
5)

Кваліфікуйте дії судді, використовуючи Кодекс суддівської етики. Якою статтею Кодексу охоплюється зазначена ситуація?
Кваліфікуйте ситуацію відповідно до Бангалорських принципів.
В описаній ситуації суддя порушив чи не порушив Кодекс суддівської етики та Бангалорські принципи? Аргументуйте, чому.
Запропонуйте власний вихід із описаної ситуації, якщо Ви поступили б інакше.
Зробіть висновок.
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Кожен пункт оцінюється за шкалою 0 балів (не дано відповіді) 0,3 бали (посередньо) – 0,5 балів (добре) – 1 бал (дуже добре).
Максимальна оцінка за кожну ситуацію, таким чином – 5 балів. Максимальна оцінка за виконання цього завдання – 15 балів.
Форум
У модулях 2-5 учасникам пропонується по ТРИ теми для обговорення на форумі. КОЖЕН повинен взяти участь в обговоренні
принаймні ОДНІЄЇ із трьох запропонованих тем, водночас за бажанням можна коментувати усі три теми – або написати власне повідомлення на
запропоновану тему, або коментувати повідомлення, вже раніше висловлені іншими учасниками курсу. Активність участі та змістовність
повідомлень впливатиме на загальну оцінку за участь у форумі. За участь у форумі кожен може отримати до 2-х балів за кожен модуль.
Максимальна оцінка за участь у форумі за весь дистанційний курс – 8 балів.

Модуль 6. Творче завдання
Кожен учасник отримує індивідуальне практичне завдання: обрати одну статтю з кодексу суддівської етики, скласти до неї коментар та
зазначити приклад етичної дилеми, яка стосується цієї статті, а також проаналізувати її за таким планом:
Опишіть ситуацію (фабулу).
Опишіть вихід із ситуації – як вчинив/вчинила суддя?
Кваліфікуйте дії судді, використовуючи Кодекс суддівської етики та Бангалорські принципи.
Зробіть висновок, чи вихід з описаної ситуації відповідав вимогам Кодексу суддівської етики та Бангалорським принципам?
Аргументуйте, чому.
5)
Поміркуйте, чи можна було б вчинити інакше, чи є описана Вами ситуація досі актуальною чи можливо в теперішній час таких
проблем вже не виникає. Зробіть висновок.
Поміркуйте: Чи потребує кодекс суддівської етики вдосконалення та в якій частині?
1)
2)
3)
4)

Кожен пункт оцінюється за шкалою 0 балів (не дано відповіді) – 1 бал (посередньо) – 2 бали (добре) – 3 бали (дуже добре). Максимальна
оцінка за виконання цього завдання – 15 балів.
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Графік проходження курсу
Відображає час, відведений на опрацювання модулю та виконання завдань кожного модулю.
М-1
2 дні

Реєстрація, знайомство (інформація про себе, очікуваний результат), заповнення профілю користувача;

2 дні

Ознайомлення з програмою курсу, правилами участі та ресурсами.
М-2

2 дні

Опрацювання лекційного матеріалу
Спілкування у форумі

2 дні

Практичне завдання
М-3

3 дні

Опрацювання лекційного матеріалу

1 день

Тестування
М-4

3 дні

Опрацювання лекційного матеріалу

3 дні

Практичне завдання
М-5

2 дні

Опрацювання лекційного матеріалу

1 день

Тестування

2 дні

Практичне завдання
М-6

4 дні

Практичне завдання
33

Навчальна програма дистанційного курсу в режимі он-лайн “CУДДІВСЬКА ЕТИКА”
Рекомендації для учасників для успішної роботи
Для здобуття позитивного результату проходження навчальної програми курсу пропонуємо дотримуватися таких правил:
1) Насамперед ознайомитися з навчальним планом курсу, зрозуміти структуру курсу, терміни, суть завдань, послідовність та інструкції
стосовно використання інструментів дистанційного курсу. При потребі задати запитання, що неясно;
2) На початку курсу ознайомитися із літературою та джерелами, періодично їх використовувати;
3) Чітко дотримуватися термінів проходження курсу, кінцевих термінів виконання завдань (тестів, ситуативних задач, коментування на
форумі);
4) Для спілкування використовувати «Нарадчу кімнату»
5) Регулярно переглядати «Новини курсу та оголошення», які створюють викладачі.
Бажаємо всім приємного спілкування та позитивних вражень від курсу!
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2.1.4. ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО
КУРСУ «СУДДІВСЬКА ЕТИКА».
Шановні учасники та учасниці дистанційного курсу!
Нижче наводиться короткий опис основних елементів дистанційного курсу і деякі
рекомендації щодо користування ними.
Лекційні матеріали
Лекційні матеріали розміщені в форматі окремих документів MS Office і доступні
слухачам для завантаження. Для завантаження матеріалу потрібно натиснути на
посилання та обрати шлях для збереження документу на Вашому комп’ютері.
Завдання
Завдання поділяються на два типи: тестування та ситуативні завдання.
Тестування
При проходженні тестування в правому верхньому куті екрану відображається
блок навігації по тесту. Це дозволяє перейти до будь-якого питання, незважаючи на його
порядковий номер в тесті, повертатись до питання на яке можна змінити відповідь.
ВАЖЛИВО! Для збереження відповіді потрібно натиснути кнопку далі. Для
збереження всіх відповідей та завершення тестування необхідно натиснути клавішу
«Завершити спробу».
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Ситуативні завдання
Ситуативне завдання учасники виконують в інтерфейсі сайту. Для надсилання
виконаного завдання потрібно натиснути клавішу «Здати роботу»

та набрати текст в формі з виконаним завданням, після чого натиснути клавішу «Зберегти
зміни».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Завдання доступні для виконання лише у визначений період
часу. Тому дотримуйтесь графіку, визначеного у навчальному плані (див. Модуль 1) та
конкретних строків, які визначаються викладачем курсу.
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Форуми
Зверніть увагу що є три типи форумів. Перший тип – «Знайомство» та другий тип
– «Нарадча кімната» знаходяться у модулі 1.
Третій тип форуму (модулі 2-5) – це один із видів завдань дистанційного курсу,
виконання якого оцінюватиметься. Оберіть щонайменше одну тему, клікнувши на її назву,

прочитайте текст запитання та натисніть «відповісти».

Бажаємо успішного дистанційного навчання!
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2.1.5. ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ.
Основні стандарти (принципи) суддівської етики, закріплені у міжнародноправових актах та актах національного законодавства
1.

Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями №
40/32 та 40/146 від 29 листопада 1985 року та 13 грудня 1985 року
Генеральної Асамблеї ООН. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201.

2.

Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені Резолюцією Економічної
та Соціальної ради ООН №2006/23 від 27 липня 2006 року. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_j67.

3.

Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів Ради Європи від 14 травня 1981
року.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_133.

4.

Рекомендація R (94) 12 Комітету міністрів Ради Європи від 13 жовтня 1994
року.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_323.

5.

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державамчленам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки від 17
листопада 2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a38.

6.

Європейська хартія про закон щодо статусу суддів та Пояснювальний
меморандум до Європейської хартії про закон щодо статусу суддів.
Страсбург, 8-10 липня 1998 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236;
http://www.asu.od.ua/ua/publications/mdrpns/ehss/.

7.

Загальна хартія судді / затверджена Центральною радою Міжнародної
асоціації суддів 17 листопада 1999 року. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_j63.

8.

Відповідальність суддів / Висновки Першої експертної комісії Міжнародної
асоціації суддів, 24-25 жовтня 1980 року. Туніс. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.asu.od.ua/ua/publications/dumassp/document2/.

9.

Контроль діяльності та поведінки суддів / Висновки Першої експертної
комісії Міжнародної асоціації суддів, 12-16 липня 1987 року. Дублін. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.asu.od.ua/ua/publications/dumassp/document6/.

10. Призначення та роль голів судів / Висновки Першої експертної комісії
Міжнародної асоціації суддів, 23-27 вересня 2001 року. Мадрид. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.asu.od.ua/ua/publications/dumassp/document9/.
11. Правила етичної поведінки суддів: їх застосування та додержання / Висновки
Першої експертної комісії Міжнародної асоціації суддів, 31 жовтня – 4
листопада 2004 року. Вале де Браво. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.asu.od.ua/ua/publications/dumassp/document10/.
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12. Висновок №3 (2002) Консультативної ради Європейських суддів до уваги
Комітету міністрів Ради Європи «Щодо принципів та правил, які регулюють
професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та
безсторонності».
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.judges.org.ua/article/int_stand.pdf.
13. Висновок №7 (2005) Консультативної ради Європейських суддів до уваги
Комітету міністрів Ради Європи з питання «Правосуддя та суспільство». –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
14. Хартія суддів у Європі / Затверджена асамблеєю Європейської асоціації
суддів, 20 березня 1993 року, зі змінами від 20 квітня 1996 року.
15. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р., Розділ VIII. Правосуддя.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3.
16. Закон України № 2453-УІ від 07.07.2010 р. «Про судоустрій і статус суддів». –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.
17. Кодекс суддівської етики, затверджений Рішенням ХІ чергового з’їзду суддів
України 22 лютого 2013 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki%281%29.pdf.
18. Закон України №1700-VII від 14.10.2014 р. «Про запобігання корупції» –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page
19. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «СовтрансавтоХолдинг» проти України» (рішення від 06.11.2002р., серія А, № 29.
Sovtransavto-Holdіng v. Ukraine).
20. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Олександр Волков
проти України» (рішення від 9.01.2013 року, Oleksandr v. Ukraine).
21. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Саундерс проти
Сполученого Королівства» (Saunders v. the United Kingdom) від 17.12.1996
р.,збірка 1996 року, №15032.
22. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «П’єрсак проти Бельгії»
(Piersak v. Belgium) від 1.10.1982р., серія А, №86.
23. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі De Cubber v. Belgium від
26.10.1984р
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2.1.6. ПРАКТИКА ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ
УКРАЇНИ.
Порушення принципів поведінки судді під час здійснення правосуддя.
Невід’ємним елементом ефективності та незалежності судочинства є
відповідальність суддів. Зважаючи на статус судді та значення його рішень для
суспільства, важливо гарантувати професійність та ефективність суддівства.
Відповідальність суддів є невід’ємним атрибутом незалежності судочинства.
Суддя, як носій судової влади при здійсненні правосуддя є незалежним від будьякого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя самостійно на основі Конституції
і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права. Держава охороняє
самостійність і незалежність суддів, встановлюючи спеціальні гарантії, які стосуються не
тільки особливого порядку призначення суддів, а й притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності.
Особливість статусу суддів має суттєвий вплив на визначення підстав
дисциплінарної відповідальності суддів, кола суб’єктів, які можуть ініціювати питання
про дисциплінарну відповідальність суддів, органів, що правомочні вирішувати такі
питання.
До порушень, які мають своїм наслідком підрив авторитету правосуддя можна
віднести:
- Систематичне або одноразове порушення правил суддівської етики (п. 4 ч. 1
ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
- Порушення присяги судді, зокрема морально-етичних принципів поведінки
судді (ч. 2 ст. 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції»
Необхідно зауважити, що якщо інші зазначені у законі підстави для притягнення
суддів до дисциплінарної (ч. 1 ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), є
більш вимірними і можуть бути фактично підтверджені, то оцінка порушення правил
суддівської етики залежить виключно від розсуду того, хто оцінюватиме.
У Висновках першої експертної комісії міжнародної асоціації суддів «Правила
етичної поведінки суддів, їх застосування та додержання» (31.10 – 04.11.2004 року, Вале
де Браво), у п. 6 акцентовано: «Важливо не плутати принципи з дисциплінарними
питаннями. Навпаки, необхідно визнати, що етичні принципи випливають з професійного
досвіду всіх суддів і запроваджені для того, щоб сприяти правосуддю взагалі, а також
кращому розумінню роботи суддів. Етичні принципи повинні також помагати розвиткові
суддівської культури».
Поняття дисциплінарного проступку судді є відмінним від поняття «порушення
суддею норм професійної етики», проте законодавцем у п. 4 ч. 1ст. 83 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» підкреслено, що систематичне або грубе одноразове
порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя, може стати
самостійною підставою дисциплінарної відповідальності судді.
За практикою застосування дисциплінарних покарань, що склалася під поняттям
«систематичного» порушення слід вважати два і більше порушень правил суддівської
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етики, що підривають авторитет правосуддя. Поняття «грубого» одноразового порушення
таких правил є оціночним поняттям і питанням фактичних обставин вчинення суддею
дисциплінарного порушення.
На необхідність більш чіткого законодавчого регулювання норм, що
передбачають дисциплінарну відповідальність суддів наголошувалось у спільному
Висновку Венеціанської Комісії і Дирекції з технічного співробітництва Генеральної
Дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи щодо Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань
правом на оскарження» (Венеція, 15-16 жовтня 2010 року):
«Точність і передбачуваність підстав для дисциплінарної відповідальності є
необхідною для правової визначеності і особливо для гарантій незалежності суддів;
відтак, слід намагатися уникати нечітких підстав або широких визначень.
... Нечіткі терміни можуть призвести до можливості використання їх як
політичної зброї проти суддів».
У Висновку констатується, що «підстави для дисциплінарної відповідальності, як
і раніше, дуже широко окреслені, і для забезпечення незалежності судової системи
потрібне більш чітке регулювання».
Практика розгляду дисциплінарних справ Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України.
На підставі аналізу рішень Комісії прийнятих у 2012 році підставами для
притягнення суддів за дисциплінарний проступок відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 83 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» визнано:
Безпідставне заявлення самовідводу
Ознайомтеся із рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України № № 35,
58, 2012 рік. http://www.vkksu.gov.ua/ua/distsiplinarne-provadjennya/informatsiya-proprityagnennya-suddiv-do-distsiplinarnoi-vidpovidalnosti/informatsiya-pro-prityagnennyasuddiv-do-distsiplinarnoi-vidpovidalnosti-2012/
Чи вважаєте Ви, що рішення ВККСУ є достатньо обґрунтованими під кутом
зору притягнення судді до відповідальності за порушення правил суддівської етики?
Чому? Чи вважаєте Ви, що заявлення самовідводу може бути підставою для
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності? Чому?
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ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ
13 грудня 2012 року
РІШЕННЯ № _____

м. Київ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:
головуючого – члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Пінчук М.Г.
членів комісії: Віхрова В.В., Горбачової Л.П., Колеснік Г.А., Марцинкевича
А.М., Мікуліна В.П., Мельника М.Г., Сокуренка Д.М., Фадєєвої Н. М., Шаргала В.І.
розглянувши звернення Чапюк Т.С. щодо порушення суддею Нововолинського
міського суду Волинської області Свередюк Анатолієм Володимировичем законодавства
України при незаконному заявлені останнім самовідводу у справі №0312/291/2012 за
позовом Чапюк Т.С. до Антонюк М.І., ПАТ страхова компанія «Провідна» про
відшкодування майнової та моральної шкоди за смерть сина. Головою Нововолинського
міського суду Волинської області Свередюк А.В. порушено правила суддівської етики,
що підривають авторитет правосуддя,
заявивши першим самовідвід у справі
№0312/291/2012 за безпідставних причин, суддя Свередюк А.В. створив судовий
прецедент для суддів, які працюють в Нововолинському міському суді Волинської
області, який він очолює та можуть піддаватись його впливу.
В С Т А Н О В И Л А:
30.01.2012р. до Нововолинського міського суду Волинської області надійшла
позовна заява Чапюк Т.С., яка внаслідок ДТП втратила сина
Чапюк С.В. та просить
відшкодувати з Антонюк М.І., ПАТ страхова компанія «Провідна» майнову шкоду у
вигляді витрат на поховання сина, поминальний обід та моральної шкоди за смерть
єдиного сина (в позивачки був ще один син, який помер раніше). Справу зареєстровано за
№0312/291/2012 та передано до провадження судді Свередюк А.В.
01.02.2012р. суддею Свередюк А.В. постановлено ухвалу про усунення недоліків
у позовній заяві Чапюк Т.С.
17.02.2012р. суддею Свередюк А.В. заявлено самовідвід. Свою заяву суддя
Свередюк А.В. обґрунтував тим, що він не може брати участь у розгляді справи, оскільки
існують обставини, які викликають сумнів у неупередженості судді.
17.02.2012р. постановлено ухвалу про задоволення заяви Свередюк А.В. про
самовідвід у справі №0312/291/2012.
Справа через автоматизовану систему документообігу передана судді ФеренсПіжук О.Р.
20.02.2012р. постановлено ухвалу про задоволення заяви, про самовідвід судді
Ференс-Піжук О.Р. у справі №0312/291/2012. Свою заяву про самовідвід суддя ФеренсПіжук О.Р. обґрунтувала тим, що вона не може брати участь у розгляді справи, оскільки
вона особисто знайома з Антонюком М.І., що є відповідачем у справі.
Справа через автоматизовану систему документообігу передана судді Галушка
О.Г
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21.02.2012р. постановлено ухвалу про задоволення заяви, про самовідвід судді
Галушки О.Г. у справі№0312/291/2012. Свою заяву про самовідвід суддя Галушка О.Г.
обґрунтував тим, що він не може брати участь у розгляді справи, оскільки він особисто
знайом з Антонюком М.І., що є відповідачем у справі.
Справа через автоматизовану систему документообігу передана судді Ушакову
М.М.
22.02.2012р. постановлено ухвалу про задоволення заяви, про самовідвід судді
Ушакова М.М. у справі №0312/291/2012. Свою заяву про самовідвід суддя Ушаков М.М.
обґрунтував тим, що він не може брати участь у розгляді справи, оскільки існують
об’єктивні причини передбачені п.4 ч.1 ст. 20 ЦПК України, які викликають сумніви в
об’єктивності та неупередженості судді Ушакова М.М.
Справа через автоматизовану систему документообігу передана судді Василюку
А.В.
23.02.2012р. постановлено ухвалу про задоволення заяви, про самовідвід судді
Василюка А.В. у справі №0312/291/2012. Свою заяву про самовідвід суддя Василюк А.В.
обґрунтував тим, що він не може брати участь у розгляді справи, оскільки особисто
знайом з Антонюком М.І., що є відповідачем у справі.
Згідно з п.3 ч.1 ст. 116 ЦПК України справу №0312/291/2012 передано до
Іваничівського районного суду Волинської області.
Відповідно до вищезазначеного вбачається, що судді Ференс-Піжук О.Р., Ушаков
М. М., Василюк А. В., Галушка О. Г. заявили самовідвід у справі №0312/291/2012 через
судовий прецидент голови суду Свередюка А.В., який першим заявив самовідвід у справі
№0312/291/2012 за безпідставних причин.
Згідно з вищенаведеним підстава для самовідводу голови Нововолинського
міського суду Волинської області Свередюка А.В. є невмотивованою. Необґрунтованою,
надуманою заявою про самовідвід суддя Свередюк А.В. не тільки порушив права сторін
на своєчасний розгляд справи, але й переклав всю відповідальність за правильність
винесення рішення у справі на інших суддів. Зазначеними діями суддя Свередюк А.В.
порушив правила суддівської етики, що підривають авторитет правосуддя.
На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддя Свередюк А.В.
інших обґрунтованих пояснень, ніж тих, які були ним надані при письмових поясненнях
не надав, не вказав доводи та докази, які б свідчили про поважність причини, що призвели
до порушень суддею вимог закону.
Оцінюючи в сукупності факти та обставини дисциплінарного провадження, та з
огляду на положення частини 1 статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку, що суддя Нововолинського
міського суду Волинської області Свередюк Анатолій Володимирович допустив істотні
порушення вимог процесуального права та порушив правила суддівської етики, що
підривають авторитет правосуддя.
За таких обставин та зважаючи на вищезазначене, керуючись статтею 83 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», частиною 7 статті 86 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», В И Р І Ш И Л А:
Застосувати до судді Нововолинського міського суду Волинської області
Свередюка Анатолія Володимировича (голова цього суду) дисциплінарне стягнення у виді
догани.
Дане рішення може бути оскаржене до Вищої ради юстиції або Вищого
адміністративного суду України не пізніше одного місяця з дня вручення чи отримання
поштою його копії.
Головуючий:
Члени комісії:
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Внесення змін до тексту судового рішення після його ухвалення і
проголошення
Ознайомтеся із поданим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
№ 56, 2012 рік. http://www.vkksu.gov.ua/ua/distsiplinarne-provadjennya/informatsiya-proprityagnennya-suddiv-do-distsiplinarnoi-vidpovidalnosti/informatsiya-pro-prityagnennyasuddiv-do-distsiplinarnoi-vidpovidalnosti-2012/
Які саме норми Кодексу професійної етики порушив суддя у даному випадку? Чи
є, на вашу думку, у даних випадках порушення норм Кодексу суддівської етики?
Обговорити у групі (форумі) за наявності яких обставин може виникнути ситуація, коли
у справі з’являються різні за змістом копії судового рішення? Які дії повинен вчинити
суддя, щоб уникнути у подальшому притягнення до дисциплінарної відповідальності?

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ
11 грудня 2012 року

м. Київ
Р І Ш Е Н Н Я №_________

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:
головуючого – заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Пінчука М.Г.,
членів Комісії: Горбачової Л.П., Віхрова В.В., Колеснік Г.А., Марцинкевича
А.М., Мельника М.Г., Мікуліна В.П., Сокуренка Д.М., Фадєєвої Н.М., Шаргала В.І.,
розглянувши дисциплінарну справу стосовно судді Радомишльського районного
суду Житомирської області Невмержицького Івана Миколайовича, відкриту за поданням
старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
Харлова О.,
В С Т А Н О В И Л А:
У поданні старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної
прокуратури України Харлова О., у порядку ст. 23-1 КПК України (вих. №21/3-35567-12
від 18.04.2012) Комісію повідомлено про факти, які свідчать про наявність підстав для
відкриття дисциплінарного провадження щодо судді Радомишльського районного суду
Житомирської області Невмержицького І.М.
У поданні зазначено, що Генеральною прокуратурою України завершено
досудове слідство у кримінальній справі №49-3372, порушеній щодо прокурора
Радомишльського району Житомирської області Демчука P.M. за ознаками злочинів,
передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та Чублукова С.М. за
ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
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Проведеним у кримінальній справі №49-3372 досудовим слідством встановлено,
що 04.01.12 р. суддя Радомишльського районного суду Житомирської області
Невмержицький І.М., у порушення вимог кримінально-процесуального закону, у тому
числі статей 409, 411 КПК України, вніс зміни до двох останніх сторінок вироку суду від
29.12.2011 р. у справі по обвинуваченню Білошицького В.Я. у вчиненні злочинів,
передбачених ч.2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України, вирішивши таким чином у ньому
питання щодо речових доказів та судових витрат, а також безпідставно змінивши
призначену попередньо судом міру додаткового покарання Білошицькому В.Я., а саме в
частині позбавлення його права обіймати не атестовані, а керівні посади на прохання
прокурора Радомишльського району Житомирської області Демчука P.M.
При цьому, допитаний в якості свідка по справі суддя Радомишльського
районного суду Житомирської області Невмержицький І.М. частково підтвердив наведені
вище обставини, зазначивши про те, що дійсно 04.01.12 р. до нього звернувся прокурор
Радомишльського району Житомирської області Демчук P.M. та попросив виправити у
вказаному вироку від 29.12.11 р. зазначені вище неточності, одночасно пообіцявши надати
у подальшому відповідну заяву, передбачену статтями 409, 411 КПК України. З огляду на
викладене, виконуючи при цьому прохання Демчука P.M., 04.01.12 суддя
Радомишльського районного суду Житомирської області Невмержицький І.М., у
порушення встановленого законом порядку, вніс зміни до двох останніх сторінок
вказаного вироку суду від 29.12.11 р. відносно Білошицького В.Я., про що 06.01.12 р.
виніс відповідну постанову у порядку статті 409 КПК України, якою взагалі не
передбачено зазначеного вище порядку внесення змін, у тому числі щодо призначеної
судом додаткової міри покарання засудженому.
18.04.12 органом досудового слідства прийнято рішення про відмову у порушенні
кримінальної справи відносно Невмержицького І.М., у зв'язку із відсутністю в його діях
ознак злочинів, передбачених статтями 364, 366, 368 КК України. Слідчий вважає, що
Невмержицьким І.М. вчинено дії, які одночасно можуть підривати престиж та авторитет
судової системи України та містять ознаки дисциплінарного проступку.
Згідно зі ст. 86 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” за результатами
проведеної перевірки фактів та обставин, викладених у зверненні, і висновку члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України Шаргала В.І., рішенням Комісії від 28.08.2012 року
№4669/дп-12 стосовно судді Радомишльського районного суду Житомирської області
Невмержицького Івана Миколайовича відкрито дисциплінарну справу.
Заслухавши доповідь члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Шаргала В.І., перевіривши зібрані матеріали, Комісія прийшла до висновку, що наявні
підстави для притягне6ння судді до дисциплінарної відповідальності.
Відповідно до повідомлення голови Радомишльського районного суду
Житомирської області справа по обвинуваченню Білошицького В.Я. у вчиненні злочинів,
передбачених ч.2 ст. 368, ч. 1 ст.366 КК України 21.05.2012 р. була направлена до Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ для перевірки
у касаційному порядку, згідно постанови Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду кримінальних та цивільних справ від 03.05.3012 р.
Справа про обвинувачення Білошицького В.Я. за ознаками злочинів,передбачених
ч.2 ст. 368, ч.1 ст.366 КК України надійшла до Радомишльського районного суду
20.07.2011 р. та була прийнята до провадження суддею Невмержицьким І.М.
Вироком Радомишльського районного суду Житомирської області від
29.11.2011р. Білошицький В.Я. визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1
ст.368, ч.1 ст.366 КК України.
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На наведенні у поданні Генеральної прокуратури України доводи суддя
Невмержицький І.М. пояснив і підтвердив, що 04.01.2012 до нього звернувся прокурор
Радомишлського району Житомирської області Демчук P.M. та повідомив, що у
проголошеному судом 29 грудня 2011 року вироку відносно Білошицького В.Я. судом
допущені неточності, а саме: не вирішені питання судових витрат, не щодо всіх речових
доказів прийняте рішення, а також те, що прокурор в дебатах просив суд призначити
підсудному додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати керівні посади, а
суд прийняв рішення у вигляді позбавлення права займати атестовані посади.
Суддя Невмержицький І.М. також пояснив, що він додатково дослідив вирок суду
від 29.12.2011 р. і погодився із зазначеними прокурором зауваженнями, запропонувавши
прокурору подати до суду заяву в порядку ст. 409 КПК України з метою усунення
згаданих протиріч в судовому засіданні.
Прокурор погодився пізніше подати письмову заяву до суду з метою усунення
згаданих протиріч, однак при цьому зазначив про те, що прокуратура Житомирської
області від нього вимагає термінового звіту за результатами роботи в 2011 році і йому
необхідна резолютивна частина вироку з виправленими недоліками і, що такий варіант
вироку буде озвучений тільки у прокуратурі області при здачі звіту. Після розгляду його
заяви в порядку ст. 409 КПК України протиріччя у вироку будуть усунені.
06.01.2012 р. постановою Радомишльського районного суду Житомирської
області зазначені протиріччя були усунені у порядку ст. 409 КПК України, проте цього
дня головуючий по справі суддя Невмержицький І.М. не встиг надати секретарю судових
засідань Макаренко Н.С. виготовлену постанову суду від 06.01.2012 р. та відповідні
вказівки щодо справи.
У період з 09 січня 2012 року до 06 лютого 2012 року суддя перебував у лікарні.
Секретар судових засідань Макаренко Н.С., яка працювала на посаді нетривалий час, не
розібралася у всіх деталях і підшила копію резолютивної частини вироку зі змінами як
датовану 29 грудня 2011 року.
Суддя Невмержицький І.М. не знімає з себе відповідальності за вчинені дії і
зазначає ,що будь-яких домовленостей щодо даної справи з Білошицьким В.Я. та з
прокурором Демчуком P.M. не було. Ухвалою колегії суддів судової палати у
кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 25 жовтня 2012 року касаційні скарги заступника прокурора
Житомирської області задоволені. Вирок Радомишльського районного суду Житомирської
області від 29 грудня 2011 року та постанову Радомишльського районного суду
Житомирської області від 6 січня 2012 року щодо Білошицького В.Я. скасовані, а справа
направлена до Радомишльського районного суду Житомирської області на новий судовий
розгляд в іншому складі суду. У вказаній ухвалі суд касаційної інстанції зазначив, що
постановою від 06.01.2012 р. суддя, з посиланням на ст. 409 КПК України, вирішив
питання, які не передбачені цією статтею – вніс зміни до вироку постановленого щодо
Білошицького В.Я., згідно з якими засудженому фактично було призначено інше
покарання та змінено попереднє рішення щодо речових доказів. Крім того колегія суддів
судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ відзначила, що постанова була винесена з порушенням
вимог кримінально-процесуального закону, оскільки розгляд справи суддя провів без
повідомлення учасників судового розгляду, без участі прокурора, та без ведення
протоколу судового засідання.
Статтею 83 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” визначено, що суддю
може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного
провадження з підстав істотного порушення норм процесуального права при здійсненні
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правосуддя та грубого порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет
правосуддя.
З огляду на викладене Комісія вважає, що наявні підстави для притягнення судді
Радомишльського районного суду Житомирської області Невмержицького Івана
Миколайовича до дисциплінарної відповідальності із застосуванням до нього
дисциплінарного стягнення у виді догани.
Керуючись статтями 86-88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
В И Р І Ш И Л А:
притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Радомишльського
районного суду Житомирської області Невмержицького Івана Миколайовича та
застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді догани.
Суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної
відповідальності до Вищої ради юстиції або Вищого адміністративного суду України не
пізніше одного місяця з дня вручення йому чи отримання поштою рішення.
Скарга до Вищої ради юстиції подається суддею через Вищу кваліфікаційну
комісію суддів України.
Головуючий

Члени комісії:
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Порушення обов’язків судді, зокрема, обов’язку своєчасно, справедливо та
безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з
дотриманням засад і правил судочинства, передбаченого п. 1 ч. 4 ст. 54 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів»
Ознайомтесь
із
рішенням
ВККСУ
від
19
квітня
2012
року
http://www.pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/214-dystsyplinarna-vidpovidalnist-suddiv/1324reiestr-dystsyplinarnykh-sprav-suddiv-2012-rik.html.)
Обґрунтуйте допущені суддею порушення норм етичної поведінки судді;

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ
19 квітня 2012 р.

м. Київ
Р І Ш Е Н Н Я № ____________

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:
головуючого – заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Пінчука М.Г.
членів комісії: Віхрова В.В., Колеснік Г.А., Марцинкевича А.М., Мельника М.Г.,
Мікуліна В.П., Сокуренка Д.М., Фадєєвої Н.М., розглянувши матеріали дисциплінарної справи, відкритої за скаргою Родіної О.А.
на дії судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Карплюка Олега
Івановича, суддів Апеляційного суду Хмельницької області Шершуна Віктора
Володимировича, П'єнти Інни Василівни, Талалай Ольги Іванівни, В С Т А Н О В И Л А:
Родіна О.А. вказує на істотні порушення суддею Карплюком О.І. норм
процесуального права, його умисні упереджені дії і порушення присяги судді в ході
розгляду і вирішення цивільної справи № 2-345/2011 за позовом ПАТ “УкрСиббанк”
(Банк) до колишнього чоловіка заявниці Родіна С.Г., Родіної О.А., та матері Родіна С.Г. Родіної О.С. про стягнення заборгованості і звернення стягнення на майно. Зокрема, щодо
ухвалення суддею Карплюком О.І. по цій справі незаконного заочного рішення від
22.03.2011 року, а також ухвали суду від 04.05.2011 року про залишення без задоволення
заяви Родіної О.А. про перегляд заочного рішення суду від 22.03.2011 року.
Також заявниця вважає, що суддями Апеляційного суду Хмельницької області
Шершун В.В. (головуючий), П'єнта І.В., Талалай О.І. в ході розгляду і вирішення
апеляційної скарги Родіної О.С. на заочне рішення від 22.03.2011 року суду першої
інстанції допущено істотне порушення норм процесуального права і обов'язків судді.
В наслідок дій вказаних суддів, на думку скаржниці, ухвалені несправедливі і
незаконні судові рішення, що обмежили її доступ до правосуддя з підстав, не
передбачених законом, порушили її конституційні права і свободи.
За результатами розгляду дисциплінарної справи Комісія вважає, що висновки
скаржника частково отримали підтвердження.
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Зокрема, за матеріалами скарги, матеріалами письмового пояснення судді
Карплюка О.І., а також в ході усного опитування 03.03.2012 року членом Комісії Родіної
О.А. встановлено, що приблизно 24.03.2011 року Родіна О.А. разом з батьками прибула
до нотаріуса для оформлення продажу квартири, що перебуває у її спільній з батьками
власності - квартири № 67 в буд. 56/3 по вул. Козацькій в м. Хмельницькому. Від
нотаріусу заявниці уперше стало відомо, що суддею Хмельницького міськрайонного суду
Хмельницької області Карплюком О.І. на вказану квартиру накладено арешт.
У подальшому Родіною О.А. з'ясовано, що арешт на зазначену квартиру
накладено суддею в межах розгляду і вирішення цивільної справи № 2-345/2011 за
позовом ПАТ “УкрСиббанк” до колишнього чоловіка заявниці — боржника за договором
споживчого кредиту Родіна С.Г. і його поручителів — колишньої дружини Родіної О.А.,
та матері - Родіної О.С.
Заявниця стверджує, що жодного разу не була повідомлена судом про час та місце
розгляду цивільної справи № 2-345/2011 за позовом ПАТ “УкрСиббанк” до Родіна С.Г.,
Родіної О.А., Родіної О.С., а тому у суду не було законних підстав для винесення заочного
рішення у справі від 22.03.2011 року.
Суддя Карплюк О.І. не надав Комісії копій матеріалів справи, які би
підтверджували належне повідомлення судом Родіної О.А. про час та місце судових
засідань у справі.
Апеляційний суд ухвалою від 04.07.2011 року також встановив факт відсутності у
справі № 2-345/2011 відомостей про належне повідомлення відповідачів про час і місце
судового засідання, оцінивши цей факт як неприпустиме порушення судом першої
інстанції вимог цивільного процесуального права (ст.ст. 74-77, 224 ЦПК України).
Рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.03.2011 року
апеляційним судом скасовано та постановлено нове рішення. Таким чином, наведене вище
свідчить про те, що заочне рішення від 22.03.2011 року у справі № 2-345/2011 прийнято
суддею Карплюком О.І. з істотним порушенням норм процесуального права.
При цьому, в ході розгляду справи і ухваленні рішення від 22.03.2011 року у
справі № 2-345/2011 суддя Карплюк О.І. виявив ознаки неналежного виконання обов'язків
судді, визначених п. 1 ч. 4 ст. 54 (Права та обов'язки судді) Закону України “Про
судоустрій і статус суддів”, що викликало в скаржниці обґрунтований сумнів в
неупередженості і об'єктивності судді у вирішенні справи.
Зокрема, згідно ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і
обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного
судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на
основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які посилаються сторони і які були
дослідженні в судовому засіданні.
В судовому засіданні 22.03.2011 року суд встановив, що 16.07.2007 року між
АКІБ “УкрСиббанк” та Родіним С.Г. укладено договір про надання споживчого кредиту в
сумі 24000 доларів США з терміном повернення до 04.02.2027 року, якщо не
застосовується інший термін повернення кредиту, відповідно до умов договору або угоди
сторін. У позовній заяві банка зазначено, що поручителем виконання взятих Родіним С.Г.
зобов'язань по даному договору кредиту виступила його дружина (на той час) — Родіна
О.А.
Крім того, безпосередньо у позовній заяві Банку вказано, що для забезпечення
своєчасного і повного виконання відповідачем своїх обов'язків по договору кредиту, в
іпотеку Банку матерю Родіна С.Г. - Родіною О.С. передано нерухоме майно — квартира
№ 2 в будинку № 30 по вулиці Зарічанській (Куйбишева) в кт підтверджений позивачем
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Договором іпотеки від 16.07.2007 року, який надано суду в додатках до позовної заяви
(додаток № 16). У переліку додатків за № 16 дійсно вказаний зазначений Договір іпотеки.
На запит Комісії Банком (супровідний лист вих. № 30-31-200 від 12.04.2012 року)
надано копію цього Договору іпотеки і пояснено, що усі матеріали за позовною заявою №
30-71-1698 від 11.11.2010 року до Хмельницького міськрайонного суду Банком були здані
в канцелярію суду нарочно 11.11.2010 року.
Також Банк у позовній заяві ставив суд до відома, що у відповідності до умов
Договору іпотеки Родіній О.С. направлено “Повідомлення-вимога” Банку від 16.10.2009
року про погашення заборгованості за договором та її термінове виконання. Зазначене
“Повідомлення-вимога” та докази її відправлення Родіній О.С. також долучені позивачем
в додатках до позовної заяви. У переліку додатків за № 7 дійсно вказано зазначену
“Повідомлення-вимогу” від 16.10.2009 року.
Позовна заява разом з переліком додатків, у тому числі за №№ 7, 16, засвідчена
підписом позивача, завіреним печаткою Банку.
На запит Комісії Банком (супровідний лист вих. № 30-31-200 від 12.04.2012 року)
надано копію вказаного “Повідомлення-вимоги” Банку від 16.10.2009 року з
підтвердженням його направлення адресату поштовим відправленням 16.10.2009 року.
Проте, всупереч наданих позивачем матеріалів позовної заяви, у рішенні від
22.03.2011 року судом зазначено, що позивач не надав суду докази про те, що вказаний
Договір іпотеки між сторонами укладався, і на цій підставі відмовив у задоволенні вимог
Банку про стягнення заборгованості по кредиту за рахунок коштів, отриманих від
реалізації квартири мати відповідача — Родіної О.С., по суті звільнивши її від майнової
відповідальності. В наслідок цього зобов'язання Родіної О.А. по виплаті за вказаним
кредитом, як зазначає сама скаржниця, а також випливає з матеріалів перевірки, було
необґрунтовано збільшено.
Пояснення цим обставинам суддя Карплюк О.І. не надав.
У заяві від 01.04.2011 року про перегляд заочного рішення суду від 22.03.2011
року Родіна О.А. повідомила суд першої інстанції про те, що не була належним чином
повідомлена про час і місце судового засідання, та не змогла надати суду докази, що
існували на час проведення суду та мають істотне значення для вирішення справи.
Крім обставин, перерахованих вище, Родіна О.А. звертала увагу суду на факти
підроблення її підпису як поручителя у Додаткових угодах №№ 1, 2 до основного
договору кредиту, що незаконно збільшує обсяг відповідальності поручителя. У разі
підтвердження судом цього факту, відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України, порука Родіної
О.А. за вказаним кредитним договором взагалі має бути припиненою. Вказані обставини
мають істотне значення для ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення,
вирішення справи в цілому і забезпечення доступу скаржниці до правосуддя.
Проте, ухвалою суду від 04.05.2011 року заява Родіної О.А. про перегляд заочного
рішення суду від 22.03.2011 року залишена суддею Карплюком О.І. без задоволення.
Як стало відомо пізніше, надані суду висновки Родіної О.А. у заяві від 01.04.2011
року про перегляд заочного рішення суду від 22.03.2011 року щодо підробки її підпису у
вказаних угодах підтвердились. Зокрема, в ході розгляду дисциплінарної справи на
засіданні Комісії Родіна О.А. надала копію постанови від 22.12.2011 року Хмельницького
міськрайонного суду Хмельницької області у кримінальній справі № 1п/2218/1267/11 р.,
якою підтверджується що Родін С.Г. умисно, з метою підробки документу та його
використання, з корисливих мотивів, замість своєї дружини Родіної О.А., яка виступала
поручителем в отриманні кредиту, уклав додаткову угоду № 1 по договору поруки від
16.07.2007 року з АКІБ «УкрСиббанк», не маючи права вчиняти такі дії, та підписався
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замість Родіної О.А. у графі «Поручитель», вчинивши таким чином підробку документу з
метою отримання коштів.
Ухвалою апеляційного суду від 04.07.2011 року апеляційна скарга Родіної О.А. на
рішення суду першої інстанції від 22.03.2011 року по суті заявленого клопотання
залишена без задоволення. Родіна О.А. стверджувала, що апеляційним судом, у
порушення вимог ст. 303 ЦПК України не розглянуті зазначені вище і подані апелянтом
нові докази та докази, в дослідження яких судом першої інстанції було неправомірно
відмовлено і які мають істотне значення для вирішення справи в цілому, можуть стати
підставою для скасування рішення суду першої інстанції, істотно обмежують доступ
скаржниці до правосуддя. Натомість за наданими суддями Апеляційного суду
Хмельницької області Шершуном В.В., П'єнтою І.В., Талалай О.І. письмовими
поясненнями, а також поясненнями в ході розгляду дисциплінарної справи на засіданні
Комісії, встановлено, що колегія суддів апеляційного суду діяла в межах доводів
апеляційної скарги та вимог заявлених в суді першої інстанції. Окрема ухвала щодо
встановлених апеляційним судом порушень судом першої інстанції норм процесуального
права не постановлялась з огляду на об’єктивні складності направлення судових
повідомлень.
Суддя Карплюк О.І. двічі запрошувався для участі в розгляді відкритої стосовно
нього дисциплінарної справи на засіданні Комісії. 05.04.2012 року від судді надійшла
телеграма з проханням перенести розгляд скарги за станом здоров’я. 11.04.2012 року
суддя Карплюк О.І. був повторно запрошений для участі в розгляді відкритої стосовно
нього дисциплінарної справи на засіданні Комісії, що заплановано на 19.04.2012 року.
Повідомлений належним чином про час і місце розгляду Комісією відкритої стосовно
нього дисциплінарної справи суддя Карплюк О.І. на засідання Комісії 19.04.2012 року не
прибув, причин цьому не повідомив. Зазначений факт свідчить про недотримання суддею
Карплюком О.І. правил суддівської етики.
Комісією також враховано характеристику судді Карплюка О.І., яка надана
05.04.2012 року в.о. голови Хмельницького міськрайонного суду Палінчаком О.М.
На підставі викладеного, керуючись ст. 83 ч. 1 п. 1, 3, 4, ч. 2, ст. 54 ч. 4, ст.ст. 87,
88 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, Вища кваліфікаційна комісія суддів
України, В И Р І Ш И Л А:
Застосувати до судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
Карплюка Олега Івановича дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
Припинити дисциплінарне провадження стосовно суддів Апеляційного суду
Хмельницької області Шершуна Віктора Володимировича, П'єнти Інни Василівни,
Талалай Ольги Іванівни за відсутності підстав притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути
оскаржено суддею в порядку і строки, передбачені ст. 89 Закону України “Про судоустрій
і статус суддів”.
Головуючий:
Члени комісії:

Систематичне порушення правил внутрішнього трудового розпорядку суду;
ігнорування вимог рішень органів суддівського самоврядування, наказів голови суду;
ігнорування участі в органах суддівського самоврядування
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Ознайомтесь із рішенням ВККСУ №№ 35, 40 за 2012
http://www.vkksu.gov.ua/ua/distsiplinarne-provadjennya/informatsiya-pro-prityagnennyasuddiv-do-distsiplinarnoi-vidpovidalnosti/informatsiya-pro-prityagnennya-suddiv-dodistsiplinarnoi-vidpovidalnosti-2012/

рік

Чи вважаєте Ви порушенням Кодексу суддівської етики відсутність
(ігнорування) участі в органах суддівського самоврядування? Обґрунтуйте свою відповідь
Проаналізуйте поведінку суддів під кутом зору дотримання ним/нею норм
суддівської етики. Аргументуйте свою позицію із посиланням норми законодавства

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ
08 листопада 2012 р.

м. Київ
Р І Ш Е Н Н Я № ______________

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:
головуючого – заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
- Пінчука М.Г.
членів комісії: Віхрова В.В., Горбачової Л.П., Колеснік Г.А., Марцинкевича
А.М., Мікуліна В.П., Фадєєвої Н.М., Шаргала В.І. розглянувши матеріали дисциплінарної справи № 8вк-7603/12 стосовно судді
Київського районного суду міста Донецька Павленко Людмили Миколаївни, В С Т А Н О В И Л А:
дисциплінарна справа відкрита згідно рішення Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України (Комісії) № 5300/дп-12 від 18 жовтня 2012 року за результатами перевірки
звернення голови Київського районного суду міста Донецька Андрєєвої О.М. стосовно дій
судді цього суду Павленко Л.М. Вказане звернення підготовлене і скероване до Комісії на
виконання рішення від 15 серпня 2012 року загальних зборів суддів зазначеного суду;
надійшло на розгляд Комісії 6 вересня 2012 року.
Звернення містить відомості про те, що суддя Павленко Л.М. в період з
1
січня по 10 серпня 2012 року (далі – контрольний період) безпідставно, з порушенням
вимог чинного законодавства України, на власний розсуд (вибірково) заявила собі
самовідводи у 118 кримінальних, цивільних та адміністративних справах. При цьому, у
процесуальних рішеннях і в поясненнях керівництву суду суддя Павленко Л.М. вказувала
такі підстави для заявлення вказаних самовідводів: - відсутність у матеріалах переданих
судді справ роздрукованого протоколу автоматичного розподілу справ; - відсутність в
судді Павленко Л.М. доступу до комп’ютерної системи документообігу суду, що
унеможливлює її доступ до електронної версії вказаного протоколу автоматичного
розподілу справ; - незгода із започаткованою зборами суддів спеціалізацією суддів за
окремими категоріями справ; - неправильне формування колегії суддів.
Керівництвом суду, керівником апарату суду і представниками територіального
управління державної судової адміністрації в Донецькій області неодноразово зверталась
увага судді Павленко Л.М. на безпідставність заявлення нею самовідводів,
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роз’яснювались вимоги закону щодо функціонування автоматизованої системи
документообігу суду. Суддя належних висновків не робить, свою позицію щодо заявлення
самовідводів не змінює.
Крім цього, Голова суду вказує на те, що суддя Павленко Л.М. у 2011 – 2012
роках умисно і без поважних причин не відвідувала загальні збори суддів; не визнає та не
виконує законні рішення цих зборів. Так, у 2011 році суддя не була присутня на усіх 14
зборах суддів; з проведених 12 загальних зборів суддів за контрольний період 2012 року
суддя Павленко Л.М. була присутня лише на одних зборах, які залишила під час їх
проведення.
На підставі викладеного заявник вбачає у діях судді Павленко Л.М. ознаки
порушення присяги судді, що вимагає прийняття відповідного рішення.
З урахуванням викладених у скарзі обставин Комісією прийнято рішення про
перевірку вказаних обставин з виїздом для до Київського районного суду міста Донецька
члена Комісії Мікуліна В.П.
Про час і місце розгляду дисциплінарної справи № 7603/12 Голова суду Андрєєва
О.М. і суддя Павленко Л.М. повідомлені належним чином. Голова суду у наданих
додаткових поясненнях від 6 листопада 2012 року повідомила про відсутність можливості
взяти участь в засіданні Комісії. Викладені у зверненні акти та обставини підтверджує
повністю, і просить врахувати їх при розгляді дисциплінарної справи.
Суддя Павленко Л.М. безпосередньо взяла участь у розгляді дисциплінарної
справи. На засіданні Комісії відводів членам Комісії і клопотань не заявила, висловила
категоричну незгоду з обставинами, викладеними у вказаному зверненні Голови суду
Андрєєвої О.М. Свою поведінку і заявлені самовідводи вважає законними і
обґрунтованими.
Заслухана в ході засідання Комісії суддя Павленко Л.М. пояснила, що вважає
розподіл суддям справ і матеріалів у Київському районному суді міста Донецька таким,
що відбувається «в ручному режимі», тобто з визначенням спеціалізації суддів не за
видами юрисдикцій (цивільні, кримінальні, господарські, адміністративні справи, а також
справи про адміністративні правопорушення), а за конкретними категоріями справ
(правовідносинами). Вказана спеціалізація запроваджена на підставі рішення загальних
зборів суддів вказаного суду, яке, на думку судді, суперечить вимогам статті 18 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», зумовлює неправосудний склад суду і
неправосудні судові рішення. Зазначене порушення, відповідно до вимог статей 54, 56
КПК, надає підстави судді Павленко Л.М. заявляти самовідводи щодо розгляду окремих
справ і матеріалів.
Однією з причин заявлення самовідводів суддя Павленко Л.М. вказує
безпідставність розподілу суддям подань правоохоронних органів про обрання, зміну
запобіжного заходу та продовження строків тримання під вартою, про проведення обшуку
тощо - за графіком чергування суддів Київського районного суду м. Донецька,
затвердженим Головою суду, яка, крім цього, особисто не включена до вказаного графіку
чергування.
На підтвердження безпідставності розподілу вказаних справ і матеріалів за
графіком чергування суддя Павленко Л.М. у письмових поясненнях (с. 6-7, 21-22)
посилається на Ухвалу від 04.07.2012 року апеляційного суду, якою скасовано постанову
Київського районного суду міста Донецька від 23.06.2012 року про обрання запобіжного
заходу Кутько О.В. Скасувавши вказану постанову суду першої інстанції як таку, що
прийнята з істотним порушенням кримінально-процесуального закону, Апеляційний суд
також вказав, що зазначене подання слідчого зареєстроване 25.06.2012 року (понеділок),
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тоді як розглянуто невідкладно, у день надходження - 23.06.2012 року (субота). Подібна
реєстрація не відповідає вимогам ст. 16-2 КПК і ставить під сумнів законність складу
суду, що розглядав подання.
Таким, що також не ґрунтується на законі, суддя Павленко Л.М. вважає
визначений загальними зборами суддів Київського районного суду міста Донецька
порядок формування колегії суддів. Суддя, посилаючись на вимоги ст. 16-2 КПК,
стверджує, що автоматизованою системою документообігу суду має визначатись не лише
головуючий суддя, як передбачено рішенням зборів суддів місцевого суду, а повний склад
колегії суддів. Недотримання цього порядку стало ще однією причиною заявлення суддею
Павленко Л.М. самовідводів у низці справ.
Крім цього, в ході опитування і у письмових поясненнях (с. 2) суддя Павленко
Л.М. посилається на інші обставини, що зумовлюють (свідчать про) неправильний
розподіл справ, ставлять під сумнів законність складу суду і впливають на заявлення нею
самовідводів. Зокрема, вказує на ненадання разом зі справами протоколу автоматичного
розподілу справи судді Павленко Л.М., на незаконність визначення зборами суддів
коефіцієнту навантаження голові суду та його заступнику, які за своїм статусом не мають
такого права, а також звертає увагу на значне більше, у порівнянні з іншими суддями,
навантаження судді Павленко Л.М. розглядом справ і матеріалів.
Водночас, критерії, за якими суддя Павленко Л.М. відмежовує справи і матеріали,
по яких заявляє самовідводи від тих, у яких вона все ж таки здійснює правосуддя - суддя
на засіданні Комісії сформулювати не змогла.
З наданого суддею Павленко Л.М. пояснення від 14.09.2012 року, 18.09.2012 року
(с. 7) по суті звернення вбачається, що суддя визнає факт її завчасного повідомлення про
дату і час призначення загальних зборів суддів. Водночас, причиною свого неприбуття на
вказані збори суддів суддя Павленко Л.М. вважає неповідомлення їй інформації про
порядок денний цих зборів, що позбавляло її можливості ґрунтовно готуватись до участі у
вказаних зборах суддів.
При цьому причин ігнорування можливостей загальних зборів суддів для
обговорення і вирішення проблемних (з точки зору судді Павленко Л.М.) питань
внутрішньої діяльності суддів, як це передбачено статтями 113, 115 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», - суддя Павленко Л.М. у поясненні і в ході засідання Комісії
не вказала.
Суддя також пояснила, що має достатній досвід суддівської роботи, у колективі
Київського районного суду міста Донецька працює приблизно десять років і конфліктних
ситуацій з суддями не має.
Заслухавши і оцінивши в сукупності повідомлення члена Комісії Мікуліна В.П.,
який здійснював перевірку у цій дисциплінарній справі, про результати перевірки, а також
пояснення судді Павленко Л.М., Вища кваліфікаційна комісія суддів України доходить
висновку про необхідність притягнення останньої до дисциплінарної відповідальності.
В ході перевірки, зокрема, згідно наданих пояснень Головою суду Андрєєвою
О.М., керівником апарату суду, як особою, яка згідно п. 2.6. Положення про
автоматизовану систему документообігу суду (Положення) несе персональну
відповідальність за функціонування автоматизованої системи в суді, безпосереднім
комісійним оглядом за участі члена Комісії Мікуліна В.П. стану функціонування
автоматизованої системи документообігу Київського районного суду міста Донецька,
оглядом контрольного журналу судових справ і матеріалів, переданих за контрольний
період судді Павленко Л.М., оглядом і копіями судових рішень, ухвалених суддею
Павленко Л.М. по відкритим нею провадженням судовим справам різної юрисдикції,
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протоколів загальних зборів суддів та інших документів, отриманих в ході перевірки
встановлено наступне.
Рішенням загальних зборів суддів Київського районного суду м. Донецька від
28.12.2010 року (Голова суду на той час Баулін В.В.) визначена спеціалізація суддів з
розгляду конкретних категорій справ. Вказаним Протоколом (с. 7) зборів суддів також
визначений порядок розгляду суддями подань правоохоронних органів про обрання, зміну
запобіжного заходу та продовження строків тримання під вартою, про проведення обшуку
тощо – згідно затвердженого головою суду графіку чергувань із визначенням двох
чергових суддів протягом кожного робочого дня та одного чергового судді кожного
неробочого дня.
У додатковому поясненні керівник апарату суду Судніцина К.С. (вих. № 56332 від
21.09.2012 року) зазначає, що розподіл подань правоохоронних органів про обрання, зміну
запобіжного заходу та продовження строків тримання під вартою, про проведення
обшуку, а також розподіл інших подань, які підлягають невідкладному розгляду,
здійснюється відповідно до спеціалізації суддів і порядку, визначених Рішенням загальних
зборів суддів Київського районного суду м. Донецька від 28.12.2010 року. Зокрема, згідно
затвердженого головою суду графіку чергувань із визначенням двох чергових суддів
протягом кожного робочого дня (з розподілом їм справ та матеріалів за принципом
вірогідності автоматизованою системою документообігу суду) та одного судді кожного
неробочого дня. Фактична необхідність запровадження зборами суддів вказаного графіку
чергування обґрунтовується необхідністю забезпечити реалізацію вимог закону щодо
невідкладного розгляду вказаних справ і матеріалів. Такий підхід дозволяє суддям
завчасно планувати свою роботу, а також враховує специфіку роботи Київського
районного суду м. Донецька, коли звичайною практикою є надходження на розгляд суду
одночасно по одній кримінальній справі по 50-100 одиниць різного виду подань
правоохоронних органів. У разі розподілення останніх без графіку через автоматизовану
систему утворюватиметься ситуація, коли вказані подання будуть розподілені усім
працюючим суддям. Це призведе до неможливості забезпечення невідкладного розгляду
подань (оскільки судді можуть перебувати в нарадчіх кімнатах, бути зайнятими розглядом
інших справ тощо), а в наступному, при надходженні справи на розгляд суду,
виключатиме можливість призначення будь-якого судді цього суду для розгляду справи
по суті.
Практика одночасного надходження на розгляд суду значної кількості подань
правоохоронних органів є відомою судді Павленко Л.М., оскільки, наприклад, згідно
заяви судді про відмову в прийнятті до свого провадження подань від 16.07.2012 року
слідчого Умріхіна І.А. у кримінальній справі № 75-12-05-252 про виїмку документів,
проведення обшуку, накладення арешту на банківські рахунки тощо – суддею було
заявлено самовідвід щодо розгляду одночасно 49 подань слідчого.
Рішенням загальних зборів суддів Київського районного суду міста Донецька від
29.03.2012 року (Голова суду – Андрєєва О.М.) визначена нова спеціалізація суддів з
розгляду конкретних категорій справ. Водночас, згідно вказаних Протоколів від
28.12.2010 року і 29.03.2012 року загальних зборів суддів Київського районного суду
міста Донецька суддя Павленко Л.М. належить, а суддя Андрєєва О.М. не належить до
переліку суддів зазначеної спеціалізації з розгляду справ за поданнями правоохоронних
органів та скарг на їх дії і рішення.
Суддя Павленко Л.М. при проведенні вказаних зборів суддів 28.12.2010 року була
відсутня (перебувала у нарадчій кімнаті), а 29.03.2012 року – відсутня без поважних
причин. Копію Протоколу загальних зборів суддів Київського районного суду м.
Донецька від 28.12.2010 року суддя Павленко Л.М. отримала під розпис 22.02.2011 року.
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Зборами суддів від 28.12.2010 року ухвалено рішення про визначення засад
формування колегії суддів Київського районного суду міста Донецька. Зокрема,
встановлено, що колегіальний склад суду формується шляхом визначення за допомогою
автоматизованого розподілу головуючого у справі судді, якій в подальшому формує склад
колегії для розгляду справи, з урахуванням фактичної наявності суддів на роботі, та з
урахуванням узгодження графіку розгляду справ суддями.
З метою вдосконалення забезпечення прав учасників судового розгляду Рішенням
зборів суддів від 20.03.2012 року встановлені нові засади формування колегії суддів,
якими передбачено визначення під час реєстрації кримінальної справи за допомогою
автоматичного розподілу головуючого у справі та членів колегії суддів. Водночас, і після
встановлення зборами суддів нового автоматичного порядку формування колегії суддів,
та визначення таким шляхом членів колегії суддів, суддя Павленко Л.М. заявляла
самовідводи від розгляду кримінальних справ (кримінальна справа № 1/523/521/12 за
обвинуваченням Луценка С.М., кримінальна справа № 1/523/607/12 за обвинуваченням
Шаповалова Р.Г., Філімоненко І.О. тощо).
По цьому питанню в ході перевірки судді Павленко Л.М. надані роз’яснення
керівником регіональної служби підтримки в Донецькій області Департаменту
регіональної служби підтримки Цибулько Р.В. Зокрема, ним зазначено, що у разі
додаткового визначення автоматизованою системою членів колегії суддів – головуючого
не виключають з попереднього розподілу, а добавляють лише двох інших суддів, які
підлягають додатковому визначенню автоматизованою системою. Саме тому, у наведених
суддею Павленко Л.М. випадках (кримінальна справа № 1/523/521/12 за обвинуваченням
Луценка С.М., кримінальна справа № 1/523/607/12 за обвинуваченням Шаповалова Р.Г.,
Філімоненко І.О. тощо) вона, як головуючий суддя, не змінювалась, і лише добавлялись
прізвища обраних автоматизованою системою двох суддів. Про це свідчать записи у
відповідних файлах комп’ютерної програми, зафіксовані і виявлені 14.09.2012 року в ході
огляду автоматизованої системи документообігу суду. Подібна практика застосовується за
аналогією повторного визначення члена колегії суддів в порядку, передбаченому п.п.
3.1.12. Положення, коли повторний автоматичний розподіл судових справ не
здійснюється.
Оглядом і копіями судових рішень, ухвалених суддею Павленко Л.М. по
відкритим нею провадженням судовим справам різної юрисдикції встановлено, що
приблизно по 35 % справ суддею Павленко Л.М. заявлені самовідводи, а
65 % справ
суддею Павленко Л.М. у контрольний період часу все ж таки розглядались, незважаючи
на відсутність у цих справах Протоколу автоматичного розподілу.
14.09.2012 року комісією у складі: члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України Мікуліна В.П., керівника апарату Київського районного суду міста Донецька
Судніциної К.С., дисциплінарного інспектора Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України Костіна М.І., представника ДП «Інформаційні судові системи» - керівника
регіональної служби підтримки в Донецькій області Департаменту регіональної служби
підтримки Цибулько Р.В., - методом вибіркового відбору і огляду результатів фіксації
перевірено дотримання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу
суду щодо розподілу справ судді Павленко Л.М. За результатами огляду зареєстрованих
автоматизованої системою документообігу суду і інших матеріалів та справ, розподілених
за контрольний період часу до провадження судді Павленко Л.М., комісія дійшла
висновку про те, що усі справи, що були розподілені до провадження судді Павленко Л.М.
не містять сторонніх документів (протоколів неавтоматичного розподілу або інших), які б
впливали на розподіл зазначених справ судді Павленко Л.М., тобто на автоматичний вибір
судді по справі. За результатами перевірки складений відповідний акт, у якому зазначено,
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що комісія дійшла висновку про відсутність порушень вимог Положення про
автоматизовану систему документообігу суду щодо розподілу справ судді Павленко Л.М.
У Розділі «Реєстрація справ та матеріалів» (с. 4) Довідки від 26.03.2012 року,
складеної за результатами перевірки спеціалістами територіального управління державної
судової адміністрації в Донецькій області стану обліково-статистичної роботи,
діловодства та кадрової роботи Київського районного суду міста Донецька зазначено про
те, що заяви та справи при надходженні реєструються в КП «ДЗС», порушень реєстрації,
перереєстрації не виявлено. У відповідності до п. 2.1. Положення і наказів Голови суду
визначено користувачів програми, яким надані відповідні права доступу до
автоматизованої системи документообігу суду. У Розділі «Контрольні журнали судових
справ та матеріалів, переданих для розгляду судді» (с. 2) зазначено, що вказані Журнали
ведуться без порушень, оформлені щодо кожного судді окремо, як передбачає Інструкція.
Справи, в основному, передаються без порушень термінів.
Згідно наказу № 47-1 від 17.02.2011 року Київського районного суду м. Донецька
«Про визначення прав користувачів автоматизованої системи, надання права доступу до
неї» суддя Павленко Л.М (логін ДЗС «PAVLENKO») визначена користувачем
автоматизованої системи «Документообіг загальних судів» з обсягом права доступу, що
перелічені у п. 2 цього наказу, без права внесення змін до обліково-статистичних карток
(доступ до гілки «Мої справи на сьогодні, мої справи на завтра, мої справи за період»). З
цим наказом суддя Павленко Л.М. ознайомлена 25.02.2011 року, під розпис. Згідно
доданого до наказу Акту підключення користувачів суду, факт підключення користувача судді Павленко Л.М. - до автоматизованої системи суду засвідчений підписом вказаного
судді та головного спеціалісту суду з інформаційних технологій Чекменьовим О.О.
У зв’язку із систематичними самовідводами судді Павленко Л.М., відмовою
приймати розподілені їй справи до розгляду всупереч вказаним вище вимогам Положення,
не реагування судді на відповідні роз’яснення співробітників апарату суду, керівництво
апарату суду неодноразово зверталась до Голови суду Андрєєвої О.М. з інформуванням
про ситуацію та для отримання «роз’яснення про подальші дії в разі відмови судді від
отримання справ».
Оскільки суддя Павленко Л.М. не погоджувалась із роз’ясненнями керівництва
суду та співробітників апарату суду, і продовжувала практику заявлення самовідводів,
керівник апарату Київського районного суду м. Донецька Судніцина К.С. листом № 44052
від 24.07.2012 року офіційно зверталася до Територіального управління державної
судової адміністрації в Донецькій області для отримання роз’яснень з питань,
правомірності вимог судді про надання Протоколу автоматизованого розподілу справи та
подальших дій працівників апарату суду у разі відмови судді від отримання справ до свого
провадження. У відповідь, листом № 06-3042-12 від 09.08.2012 року начальник управління
Територіального управління державної судової адміністрації в Донецькій області
(ТУДСА) Бадахов Н.Я. зазначив, що у місцевому суді автоматизованою системою
документообігу суду визначається головуючий суддя. Засади формування колегії суддів
визначаються зборами суддів (п. 3.1.6 Положення…); рішенням Ради суддів України від
21.01.2011 року № 4 п. 3.7. «Протокол розподілу справ між суддями» зазначеного
Положення - виключений. Положенням… та діючим законодавством передбачені чіткі
умови та підстави, які виключають участь судді у розгляді справи одноособово або у
складі колегії. Суддя, який без поважних причин та мотивів ухиляється від виконання
покладених на нього обов’язків по відправленню судочинства, а саме: розглядати справи,
які були розподілені на йому автоматичною системою «Д-3.3.3», повинен бути
притягнутий до відповідальності,згідно чинного законодавства.
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Із вказаними висновками ТУДСА суддя Павленко Л.М. ознайомлена особисто, під
розпис 10.08.2012 року. Проте, свою позицію щодо заявлення самовідводів не змінила.
Згідно довідки від 27.08.2012 року, наданої Київським районним судом міста
Донецька, а також за результатами огляду протоколів, у 2011, 2012 роках було проведено
загальних зборів суддів цього суду: у 2011 році – 14-ть загальних зборів суддів (суддя
Павленко Л.М. не з’явилась на всі 14-ть зборів суддів), за контрольний період 2012 року –
13-ть загальних зборів суддів. Суддя Павленко Л.М. у 2012 році не була присутня на 12-ти
зборах суддів. На одних із зборів суддів була присутня частково (після повторного
запрошення), але після критики на цих зборах зі сторони інших суддів позиції щодо
необґрунтованого заявлення собі самовідводів – суддя Павленко Л.М залишила вказані
збори суддів до їх завершення.
Згідно реєстраційних аркушів до протоколів загальних зборів Київського
районного суду міста Донецька суддя Павленко Л.М. завчасно повідомлялася про дату і
час проведення загальних зборів суддів цього суду у 2011 і 2012 роках.
Оцінюючи фактичні обставини перевірки в їх сукупності Комісія виходить з
вимог чинного законодавства України, що регламентують порядок розподілу справ і
матеріалів судді місцевого суду, підстави заявлення суддею самовідводів, а також
участь судді у формах суддівського самоврядування.
Зокрема, ст. 18 ч. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено,
що у судах загальної юрисдикції може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду
конкретних категорій справ. У ст. 115 ч. 5 п. 2 цього Закону передбачено право зборів
місцевих судів визначати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ
відповідної судової юрисдикції за пропозицією голови суду. У п.п. 3.1.4. Положення…
передбачено, що «Спеціалізація суддів визначається рішенням зборів суддів відповідного
суду». Таким чином, рішення загальних зборів суддів Київського районного суду міста
Донецька від 28.12.2010 року і 29.03.2012 року щодо визначення спеціалізації суддів з
розгляду конкретних категорій справ відповідає вимогам закону.
Вимогу процесуальних Законів щодо здійснення автоматизованою системою
документообігу суду визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи,
необхідно розглядати системно, з урахуванням вимог ст. 16-2 ч. 6 (Автоматизована
система документообігу суду) КПК України, ст. 11-1 ч. 6 (Автоматизована система
документообігу суду) ЦПК України, ст. 2-1 ч. 6 (Автоматизована система документообігу
суду) ГПК України, ст. 15-1 ч. 6 (Автоматизована система документообігу суду) КАС
України, якими визначено, що порядок функціонування автоматизованої системи
документообігу суду визначається Положенням про автоматизовану системи
документообігу суду. Тобто, вказані норми процесуальних Законів мають бланкетну
диспозицію щодо порядку автоматичного розподілу справ судді, а вимоги вказаного
Положення є невід’ємною частиною процесуального законодавства.
Проведеної перевіркою порушень у функціонуванні автоматизованої системи
документообігу Київського районного суду міста Донецька не встановлено.
Порядок передачі судової справи – судді для судового розгляду, визначений
підрозділом 4 (Передача судових справ для подальшого розгляду суддею) Розділу 2
Положення… Зокрема, підпунктом 4.1.1. пункту 4.1. цього підрозділу передбачено, що
після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою
відповідальна особа передає судові справи визначеному автоматизованою системою
головуючому судді, судді-доповідачу. При цьому надання судді Протоколу
автоматизованого розподілу справи чи іншого подібного за призначенням документу –
Положенням не передбачено. Обсяг інформації, що надається учасникам процесу з
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приводу передачі судової справи судді для подальшого розгляду – чітко визначений п.п.
4.3.1. пункту 4.3. Положення. Це положення не містить вимоги щодо ознайомлення
учасників процесу із вказаним Протоколом автоматизованого розподілу справи чи іншим
подібним документом.
Згідно п. 2.5 Положення користувачі автоматизованої системи зобов’язані
виконувати вимоги цього Положення.
Зі змісту підрозділу «Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапи її
руху» Розділу 2 Положення про автоматизовану систему документообігу суду вбачається,
що формування і зберігання автоматизованою системою документообігу суду такого
документу, як «Протокол автоматизованого розподілу справ» - скасовано змінами,
внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 4 від 21.01.2011 року.
Оскільки ці зміни неодноразово і безпосередньо доводились до судді Павленко
Л.М., Комісія вважає, що її дії з наполягання на отриманні протоколу автоматичного
розподілу справ та матеріалів і заявленні у зв’язку з відсутністю вказаного протоколу
самовідводів є безпідставними, мають систематичний та умисний характер.
У п. 3.1.6 Положення передбачено: «Якщо судова справа підлягає розгляду
(перегляду) колегією суддів, при автоматичному розподілі судових справ
автоматизованою системою в місцевому суді призначається головуючий суддя з
урахуванням спеціалізації (за її наявності). Засади формування колегії суддів
визначаються зборами суддів відповідного суду». Таким чином, рішення загальних зборів
суддів Київського районного суду міста Донецька від 28.12.2010 року і 20.03.2012 року
щодо засад формування колегії суддів прийняті у відповідності до законних вимог.
Посилання судді Павленко Л.М. на Ухвалу від 04.07.2012 року апеляційного суду,
як на доказ незаконного розподілу судді подання слідчого у відповідності до графіку
чергування суддів – не можна взяти до уваги. Суд апеляційної інстанції такого
однозначного висновку не дійшов. Крім цього, перевіркою встановлено, що в ході
розподілу вказаного подання порушення вимог законну не допущено, а наявні лише
ознаки неналежної організації реєстраційної роботи в суді. Так, відповідно до положень
підпункту 3.1.7. пункту 3.1. Положення збори суддів визначають особливості розподілу
судових справ, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в
неробочі дні. орами суддів від 28.12.2010 року визначено, що розгляд подань
правоохоронних органів, в тому числі про обрання запобіжного заходу, кожний
неробочий день здійснюється згідно затвердженого головою суду графіку чергувань
одним черговим суддею. Тобто розподіл вказаного подання у суботу 23.06.2012 року
іншому судді (визначення іншого складу суду) об’єктивно не могло відбутись. Крім цього,
відповідно до ст. 149 ч. 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» канцелярія
суду забезпечує прийняття та реєстрацію вхідних документів лише протягом робочого
часу. Згідно довідки від 05.11.2012 року головного спеціаліста інформаційних технологій
суду Чекменьова О.О. комп’ютерна програма «Д-3» у суботу та неділю не працює і
автоматичний розподіл справ у ці дні між суддями не здійснюється. Отже, вказані
висновки судді в ході перевірки не отримали підтвердження.
Посилання судді Павленко Л.М. на незаконність визначення зборами суддів
коефіцієнту навантаження голови суду та його заступника, що начеб то впливає на
визначення законності складу суду і заявлення суддею Павленко Л.М. самовідводів також не можна вважати обґрунтованими.
Так, рішенням від 28.12.2012 року зборів Київського районного суду міста
Донецька суддям, які займають адміністративні посади, з метою забезпечення умов для
виконання ними обов’язків як за займаною посадою, так і обов’язків судді визначено такі
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коефіцієнти навантаження: - голові суду – 40 %, заступнику голови суду – 60 %. Вказане
рішення узгоджується із приписами останнього абзацу п. 3.1.7. Положення, яким, зокрема,
передбачено, що збори суддів визначають особливості розподілу судових справ суддям,
які займають адміністративні посади. Згідно ст. 20 ч. 1 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» - «адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та
заступника (заступників) голови суду». Таким чином, визначення коефіцієнтів
навантаження голові і заступнику голови суду відбулось з дотриманням встановленого
порядку.
Посилання судді Павленко Л.М. на значно більше, у порівнянні з іншими
суддями, навантаження розглядом справ і матеріалів не відповідає статистичним
показникам роботи суду. За результатами вивчення цього питання вбачається, що за
контрольний період часу суддя Павленко Л.М. має середній показник розгляду справ
порівняно з іншими суддями Київського районного суду м. Донецька. Водночас, суддя
Павленко Л.М. має серед інших суддів цього суду найбільший показник скасованих
судових рішень у адміністративних справах: - у 2011 році – скасовано 286 судових рішень;
станом на 01.09.2012 року – скасовано 104 судових рішень; має значну кількість
скасованих вироків у кримінальних справах: - у 2011 році – скасовано три вироки по
відношенню трьох осіб, станом на 01.09.2012 року – скасовано два вироки у відношенні
двох осіб. 24.01.2011 року і 29.03.2012 року Апеляційним судом Донецької області
винесені окремі ухвали щодо грубого порушення норм процесуального і матеріального
права суддею Павленко Л.М. в ході розгляду і вирішення цивільних справ.
Перевіркою встановлено, що розподіл до провадження суддям справ і матеріалів,
що надійшли до суду, здійснюється у відповідності до вимог Положення , інших норм
чинного законодавства України, рішень зборів суддів Київського районного суду м.
Донецька.
Загальний суддівський стаж судді Павленко Л.М. складає більше 25 років. Згідно
довідки від 14.09.2012 року, наданої Комісії консультантом з кадрової роботи Київського
районного суду м. Донецька, суддя Павленко Л.М. у контрольний період часу знаходилась
у чергових відпустках: 02.04.2012 – 08.05.2012; 28.05.2012 – 01.07.2012; 02.07.2012 –
03.07.2012; 29.08.2012 – 28.09.2012, а також знаходилась на лікарняному з 07.02.2012 по
03.03.2012 року; у інший період мала процесуальні повноваження судді для відправлення
правосуддя. Згідно довідки № 08-23/1779 від 20.09.2012 року, наданої начальником
ТУДСА Бадаховим Н.Я., суддя Павленко Л.М. кожний місяць протягом контрольного
періоду 2012 року отримувала встановлене Законом грошеве забезпечення судді у
повному обсязі.
Згідно Протоколу від 15.08.2012 року загальних зборів суддів Київського
районного суду м. Донецька суддями вирішено звернутися до Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України для перевірки наявності порушень з боку судді Павленко Л.М. під
час відмови від отримання справ, заявлених нею незаконних самовідводів, з метою
прийняття відповідних заходів реагування.
Згідно Протоколу від 20.09.2012 року рішенням загальних зборів суддів
Київського районного суду м. Донецька затверджено характеристику на суддю
Київського районного суду м. Донецька Павленко Л.М. У характеристиці, зокрема,
відзначено, що протягом останнього року суддя Павленко Л.М. стала виявляти недбале
ставлення до виконання покладених на неї обов’язків судді у зв’язку з масовим
заявленням необґрунтованих самовідводів у кримінальних, цивільних, адміністративних
справах та вибіркової відмови від отримання до свого провадження кримінальних,
цивільних, адміністративних справ. Суддя Павленко Л.М. ігнорує проведення загальних
зборів суддів протягом тривалого часу (2011-2012 роки); у своїх заявах про самовідвід
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фактично не визнає та не виконує законні рішення загальних зборів суддів про
встановлення спеціалізації суддів, про особливості розподілу справ, які підлягають
невідкладному розгляду у неробочий час.
Водночас, Комісія виходить з того, що відповідно до ст. 54 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо
розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил
судочинства, додержуватися присяги судді та дотримуватися правил суддівської етики. У
ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначені підстави дисциплінарної
відповідальності судді.
За вимогами процесуальних законів суддя не може брати участь в розгляді справи
у разі порушення порядку визначення судді для розгляду цієї справи і при наявності
вказаних обставин зобов’язаний заявити самовідвід. Проте, перевіркою не встановлено
наявності у судді Павленко Л.М. достатніх підстав для заявлення в контрольний період
часу 2012 року самовідводів у вказаних справах. Таким чином вказані дії судді мають
безпідставний, умисний і системний характер, містять ознаки порушення вимог щодо
розподілу справ у суді, норм процесуального права щодо самовідводу судді, обов’язків та
присяги судді.
Систематичне ігнорування у 2011 році та за контрольний період 2012 року суддею
Павленко Л.М. участі у законній формі суддівського самоврядування – загальних зборах
Київського районного суду міста Донецька, невиконання рішень цих зборів, вчинення дій,
що підривають авторитет правосуддя - свідчить про неетичну поведінку судді Павленко
Л.М.
При вирішенні питання про відповідальність судді Павленко Л.М. Комісією
всебічно враховано характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь її вини,
обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної
відповідальності.
Інші обставини звернення не впливають на ухвалення Комісією остаточного
рішення.
На підставі викладеного, керуючись статтями ст. 83 ч.1 п.п. 1, 3, 4, ст.ст. 85, 86, 87,
88, 91 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вища кваліфікаційна комісія
суддів України, В И Р І Ш И Л А:
Застосувати до судді Київського районного суду міста Донецька Павленко
Людмили Миколаївни дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути
оскаржено суддею Павленко Л.М. в порядку і строки, передбачені ст. 89 Закону України
“Про судоустрій і статус суддів”.
Головуючий
Члени комісії

61

Навчальна програма дистанційного курсу в режимі он-лайн “CУДДІВСЬКА ЕТИКА”
Прояви нестаранности та неналежного рівня компетентності, зокрема,
допущення висловлювань, що несумісні із званням судді, а також неакуратне,
непрофесійне, без додержання послідовності та логічності викладеної думки
складення судового рішення;
Ознайомтесь
із
рішенням
ВККСУ
від
11
квітня
2012
року
http://www.pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/214-dystsyplinarna-vidpovidalnist-suddiv/1324reiestr-dystsyplinarnykh-sprav-suddiv-2012-rik.html
Які на вашу думку норми Кодексу суддівської етики порушено?
Чи вважаєте Ви, що рішення Комісії є достатньо обгрунтованим під кутом зору
притягнення до відповідальності судді за порушення Кодексу суддівської етики? Чому?
Чи вважаєте Ви, що неякісні судові рішення можуть бути підставою для
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності? Чому?

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ
13 вересня 2012 року

м. Київ

РІШЕННЯ №
Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:
головуючого – заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Пінчука М.Г.,
членів комісії: Віхрова В.В., Горбачової Л.П., Колеснік Г.А., Марцинкевича
А.М., Мельника М.Г., Мікуліна В.П., Сокуренка Д.М., Фадєєвої Н.М., Шаргала В.І.,
розглянувши дисциплінарну справу, відкриту відносно судді Суворовського
районного суду м. Одеси Гудіної Ніни Іванівни, В С Т А Н О В И Л А:
До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 15.11.2011 надійшла скарга Кібалова
О.В. на дії судді Гудіної Н.І. під час розгляду цивільної справи № 2-1275/2011, а саме на
неетичну поведінку судді.
Відповідно до вимог ст. 86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Мельником М.Г. проведено
перевірку викладених у скарзі фактів та обставин.
Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.07.2012 за
наслідками розгляду скарги відкрито дисциплінарну справу та призначений розгляд на
13.09.2012.
Дослідивши матеріали дисциплінарної справи в їх сукупності, повно та всебічно
врахувавши обставини дисциплінарної справи та обговоривши їх, вивчивши текст
рішення та стенограму судових засідань по справі № 2-1275/2011, Вища кваліфікаційна
комісія суддів України прийшла до висновку, що суддя Гудіна Н.І. порушила правила
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суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя, що полягає у наступному. Суддя
Гудіна Н.І. під час слухання справи № 2-1275/2011 допускала висловлювання, що є
несумісними із званням судді, про що свідчить копія технічного запису судового засідання
по справі № 2-1275/2011. Крім того, суддя Гудіна Н.І. за результатами розгляду
вищезазначеної справи склала рішення, яке має численні помилки, здійснення яких не
допустимо для особи з вищою гуманітарною освітою, більш того, якщо така особа обіймає
посаду судді, адже суддя – це не тільки особа, що виконує свої обов’язки, але насамперед
бездоганний взірець для суспільства. Так, суддя Гудіна Н.І. допустила не тільки
граматичні та орфографічні помилки, але склала рішення неакуратно, не професійно, без
додержання послідовності та логічності викладеної думки. Такий текст рішення не
сприйнятий для розуміння не тільки на рівні юридичного документу, але взагалі як
письменна форма вираження думки.
Вищезазначена поведінка судді Гудіної Н.І., а також її несумлінне відношення до
виконання покладених на неї функцій судді підриває авторитет правосуддя, принижує
звання судді в очах суспільства, і саме мешканців регіону, які брали участь у судових
засіданнях під головуванням судді Гудіної Н.І.
Пункт 2 ч. 4 ст. 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зобов’язує
суддів дотримуватись правил суддівської етики.
Стаття 5 Кодексу професійної етики суддів вимагає від суддів старанно
виконувати покладені на нього обов’язки і підтримувати свою професійну компетентність
на належному рівні.
Пункт 4 ч.1 ст. 83 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” визначає, що
суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку
дисциплінарного провадження у разі порушення ним правил суддівської етики, що
підриває авторитет правосуддя.
У ході перевірки встановлені підстави передбачені п. 4 ч. 1 ст. 83 Закону України
"Про судоустрій і статус суддів" для притягнення судді Гудіної Н.І. до дисциплінарної
відповідальності.
Враховуюче викладене, керуючись ч.ч.2, 4, 8 ст. 87, ч.1 ст. 88 Закону України
"Про судоустрій і статус суддів", Вища кваліфікаційна комісія суддів України, В И Р І Ш И Л А:
Притягнути суддю Суворовського районного суду м. Одеси Гудіну Ніну Іванівну
до дисциплінарної відповідальності та накласти на неї дисциплінарне стягнення у вигляді
догани.
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути оскаржене до
Вищої ради юстиції або Вищого адміністративного суду України не пізніше одного
місяця з дня вручення чи отримання поштою копії рішення.
Головуючий:

Члени комісії:
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Вживання суддею нецензурних (лайливих) висловлювань;
Ознайомтесь
із
рішенням
ВККСУ
від
26
квітня
2012
року
http://www.pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/214-dystsyplinarna-vidpovidalnist-suddiv/1324reiestr-dystsyplinarnykh-sprav-suddiv-2012-rik.html)
Визначте, у чому полягає різниця між Правилами поведінки працівника суду,
затверджених Рішенням Ради суддів України № 33 від 6 лютого 2009 року та Кодексом
суддівської етики, затвердженим Рішенням XI чергового з’їзду суддів України?
Аргументуйте свою позицію

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ
26 квітня 2012 року

м. Київ
РІШЕННЯ №

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:
головуючого – заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Пінчука М.Г.,
членів Комісії: Віхрова В.В., Колеснік Г.А., Марцинкевича А.М., Мельника
М.Г., Мікуліна В.П., Сокуренка Д.М., Шаргала В.І.,
розглянувши дисциплінарну справу стосовно судді Кіровського районного суду
м. Дніпропетровська Овчаренко Наталії Григорівни, відкриту за скаргою Шульги Ганни
Юріївни, Бочарова Максима Станіславовича,
встановила:
до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 07 вересня 2011 року надійшла
скарга Шульги Ганни Юріївни, Бочарова Максима Станіславовича щодо притягнення до
дисциплінарної відповідальності судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська
Овчаренко Наталії Григорівни.
Відповідно до вимог ст. 86 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”
членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Мельником М.Г. проведено
перевірку викладених у зверненні фактів та обставин.
Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 15.03.2012 №
1832/ДП-12 стосовно судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Овчаренко
Н.Г. відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення нею правил суддівської етики,
що підриває авторитет правосуддя.
На засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначене на
05.04.2012 суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Овчаренко Н.Г. не
з'явилася та повідомила телефонограмою, що перебуває на лікарняному, розгляд справи
було відкладено на 26.04.2012. Але не зважаючи на те, що Овчаренко Н.Г. була під розпис
особисто 17.04.2012, належним чином повідомлена про дату, місце та час розгляду
дисциплінарної справи, відкритої відносно неї згідно листа в.о. голови Кіровського
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районного суду м. Дніпропетровська Маймура Ф.Ф., вона вдруге не з'явилася на
засідання Комісії, призначене на 26.04.2012.
Про причини своєї неявки суддя Овчаренко Н.Г. повідомила факсом 26.04.2012 об
11.08 та телефонограмою, котра надійшла на адресу Комісії відповідно до вхідного № 074827/12 від 26.04.2012 об 11.45. Зважаючи на те, що питання про притягнення її до
дисциплінарної відповідальності вирішувалося Комісією о 10.20, повідомлення про
поважність причини неявки судді, було отримано вже після розгляду справи № 8вк16302/11 по суті.
Скаржники Шульга Г.Ю. та Бочаров М.С. теж не були присутніми на засіданні
Комісії та про причини своєї неявки не повідомили.
Зважаючи на те, що суддя Овчаренко Н.Г. була двічі повідомлена належним
чином про дату, місце та час розгляду дисциплінарної справи відкритої відносно неї, в
друге не з'явилася на засідання Комісії та зважаючи на ту обставину, що Овчаренко Н.Г.
було двічі ознайомлено із скаргою Шульги Г.Ю. та Бочарова М.С., які надходили до
Кіровського районного суду м. Дніпропетровська 04.10.2011 та 07.11.2011 з Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України та нею не було надано жодних пояснень щодо
вищезазначеного, керуючись п. 10 ст. 86 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”,
розгляд справи було проведено без участі судді.
Заслухавши доповідь члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Мельника М.Г., вивчивши скаргу Шульги Г.Ю. та Бочарова М.С., письмові пояснення
судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Леонова А.А., перевіривши
надані матеріали, Вища кваліфікаційна комісія судді України дійшла висновку, що скарга
Шульги Г.Ю. та Бочарова М.С. є обґрунтована і підлягає задоволенню з наступних
підстав.
З матеріалів скарги встановлено, що 31.08.2011 о 09.00 Шульга Г.Ю. та Бочаров
М.С., знаходилися у приміщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська в
коридорі першого поверху, чекали початку судового засідання.
У цей час в приміщення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська зайшов
суддя Леонов A.A., який направлявся до свого кабінету № 4. У той же час з приймальні
кабінету № 7 вийшла суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Овчаренко
Наталія Григорівна, яка без будь-яких причин у присутності Шульги Г.Ю. та Бочарова
М.С. почала нецензурно висловлюватися на адресу судді Леонова A.A.
Суддя Леонов A.A. мовчки пройшов повз суддю Овчаренко Н.Г. та зайшов до
свого кабінету. Суддя Овчаренко Н.Г. вийшла на подвір'я суду.
У своїх письмових поясненнях, щодо вищезазначеного факту суддя Кіровського
районного суду м. Дніпропетровська Леонов А.А. повідомив, наступне:
12.08.2011 близько 13.00 в обідню перерву суддя Леонов А.А. виходив з
приміщення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська. В цей час біля входу у
приміщення суду стояв автомобіль ВАЗ 2107 білого кольору, в якому знаходилася суддя
Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Овчаренко Н.Г. Проходячи повз даний
автомобіль, Леонов А.А. почув нецензурні висловлювання з боку судді Овчаренко Н.Г. в
свою адресу.
Чому суддя Овчаренко Н.Г. дозволила собі нецензурно висловлюватися в його
адресу, судді Леонову А.А. невідомо. Не звернувши увагу на ці висловлювання та нічого
не відповівши, він пішов на обідню перерву.
17.08.2011 близько 13.20 під час обідньої перерви суддя Леонов А.А. був
відсутній на своєму робочому місці, а в приймальні його кабінету знаходилися секретар
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судового засідання Рябенька А.О. та помічник судді Сулима A.B. З їх слів судді Леонову
А.А. стало відомо, що в цей час до кабінету заходила суддя Овчаренко Н.Г. та голосно й
нецензурно висловлювалася в його бік. Після цього суддя Овчаренко Н.Г. вийшла з
кабінету до приймальні, де знову почала нецензурно висловлюватися в адресу судді
Леонова А.А. та питати у секретаря про його місцезнаходження. Секретар Рябенька А.О.
пояснила, що суддя знаходиться на обідній перерві.
31.08.2011 року о 09.00 суддя Леонов А.А. прийшов на роботу до Кіровського
районного суду м. Дніпропетровська та в коридорі суду зустрів суддю Овчаренко Н.Г., яка
безпідставно висловилася в його бік нецензурними словами, на що суддя Леонов А.А.
нічого їй не відповів та пройшов до свого кабінету.
У своїх поясненнях Леонов А.А. зазначив, що з середини вересня 2011 року суддя
Овчаренко Н.Г. почала висловлювати погрози замовити вбивство його та помічника
голови суду м. Дніпропетровська Нестеренко О.М. Ані він, ані помічник голови суду
Нестеренко О.М. не сприймали дані погрози як реальні. Проте 26.09.2011 близько 21.00
на Нестеренко О.М. було скоєно напад трьома невідомими біля місця його проживання. В
результаті нападу Нестеренко О.М. отримав численні ушкодження та потрапив до
відділення нейрохірургії Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова. Невідомі, зі
слів Нестеренко О.М., напали на нього ззаду, не висловлюючи жодних претензій. Після
першого ж удару Нестеренко О.М. втратив свідомість. Невідомі били Нестеренка О.М.
трубою по голові. При цьому у Нестеренка О.М. нічого з особистих речей нападники не
забрали. За даним фактом було порушено кримінальну справу, яка розслідується в
Ленінському РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.
У зв'язку із загрозою життю з боку судді Овчаренко Н.Г., 27.09.2011 судя Леонов
А.А. написав заяву до ГУБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Проте
співробітники ГУБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області навіть не змогли
відібрати у судді Овчаренко Н.Г. пояснення, оскільки остання на їх повістки не з'являлася.
Матеріали за заявою судді Леонова А.А. були передані до прокуратури Дніпропетровської
області для прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України. В зв'язку з погрозами
життю судді Леонова А.А. та наявністю реальної загрози за постановою слідчого судді
було виставлено охорону з числа співробітників спецпідрозділу «Грифон» ГУМВС
України в Дніпропетровській області.
10.10.2011 до судді Леонова А.А. звернулася громадянка Шульга Г.Ю.(заявниця),
яка розповіла йому, що 08.10.2011 близько 21.40 біля її будинку на неї було скоєно напад
невідомим чоловіком, який накинув їй на шию зашморг, затяг у кущі і почав душити. При
цьому даний чоловік наказав Шульзі Г.Ю. щоб вона передала судді Леонову А.А., що
попереджень йому більше не буде. Після цього невідомий чоловік залишив Шульгу Г.Ю.
та втік. У Шульги Г.Ю., з її слів, невідомий також нічого не забрав.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку, що доводи
заявників та факти, зазначені у поясненнях судді Кіровського районного суду м.
Дніпропетровська Леонова А.А. щодо допущення суддею Кіровського районного суду м.
Дніпропетровська Овчаренко Н.Г. порушення правил суддівської етики, що підриває
авторитет правосуддя, знайшли своє підтвердження, зважаючи на наступне.
Як зазначено у зверненні Шульги Г.Ю., Бочарова М.С. та письмових поясненнях
судді Леонова А.А. суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Овчаренко
Н.Г. допущено вживання лайливих слів по відношенню до судді Леонова А.А., що є
неприпустимим.
Таким чином, суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Овчаренко
Н.Г. допустила порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет
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правосуддя, оскільки відповідно до п. 3.5 Правил поведінки працівника суду,
затвердженого Рішенням Ради суддів України № 33 від 06.02.2009, працівник суду
повинен дотримуватися високої культури спілкування з громадянами, учасниками
судового процесу, суддями та своїми колегами; бути привітним, спілкуватися
рівним, спокійним тоном голосу.
Відповідно до п.п. 4 п. 2.3 Правил поведінки працівника суду, затвердженого
Рішенням Ради суддів України № 33 від 06.02.2009, працівник суду зобов'язаний
уникати навмисного поширення чуток і вживання лайливих слів, як неприпустимих.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 83 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”
суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності за систематичне або
грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет
правосуддя.
Враховуючи характер проступку, його наслідки, особу судді, ступінь її вини,
Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку, що за порушення правил
суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя суддя Кіровського районного
суду м. Дніпропетровська Овчаренко Наталія Григорівна має бути притягнута до
дисциплінарної відповідальності з накладенням на неї дисциплінарного стягнення у виді
догани.
Враховуючи викладене, керуючись положеннями статей 83-89 Закону України
“Про судоустрій і статус суддів”, Вища кваліфікаційна комісія суддів України
вирішила:
притягнути суддю Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Овчаренко
Наталію Григорівну до дисциплінарної відповідальності та накласти на неї дисциплінарне
стягнення у виді догани.
Відповідно до ст. 89 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” рішення
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути оскаржене до Вищої ради
юстиції або Вищого адміністративного суду України не пізніше одного місяця з дня
вручення чи отримання поштою його копії.
Головуючий

Члени

Комісії
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Звільнення судді за порушення присяги
Особа, що вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після
складання присяги судді. Така норма закладена у частині 1 статті 55 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів». Частина 2 статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції»
конкретно вказує на зовнішні складові порушення присяги судді.
Аналіз тексту присяги судді дозволяє дійти висновку, що міжнародні стандарти
правосуддя були імплементовані у національне законодавство України. У тексті
суддівської присяги втілені основні положення «Бангалорських принципів поведінки
судді», а факт набуття суддею повноважень, пов’язаний з фактом прийняття присяги, і
механізмом введення в дію вищезгаданих принципів.
У спільному Висновку Венеціанської Комісії і Дирекції з технічного
співробітництва Генеральної дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи
щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
недопущення зловживань правом на оскарження» (Венеція, 15-16 жовтня 2010 року)
зазначалось, що точність і передбачуваність підстав і особливо гарантій незалежності
суддів відтак, слід намагатися уникати нечітких підстав або широких визначень.
Водночас, нове визначення містить дуже загальні поняття, такі як «вчинення ним дій, що
порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості
та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів» або «порушення моральноетичних принципів поведінки судді». Це видається особливо небезпечним, оскільки ці
нечіткі терміни можуть призвести до можливості використання їх як політичної зброї
проти суддів».
У рішенні Конституційного Суду України від 11.03.2011 р. № 2-рп/2011у справі
щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону
України «Про Вищу раду юстиції» зазначено:
«Додержання присяги є обов’язком судді, що передбачено п.4 ч.4 ст.54 Закону
«Про судоустрій і статус суддів» та кореспондується з п.5 ч.5 ст.126 Конституції України.
Вказане дає підстави вважати, що дотримання суддею присяги — його конституційно
визначений обов’язок. Таким чином, присяга має правову природу одностороннього,
індивідуального, публічно-правового, конституційного зобов’язання судді».
Водночас Конституційний Суд наголосив, що «…дотримання суддею своїх
обов’язків є необхідною умовою довіри до суду та правосуддя з боку суспільства».
Ознайомтеся із рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Олександр
Волков проти України» http://www.minjust.gov.ua/34538
Які вимоги до національного законодавства та практики випливають із рішень
Суду, зокрема щодо:
 Формування і складу дисциплінарного органу;
 Підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 Дисциплінарного провадження;
 Юридичної визначеності у контексті дисциплінарної відповідальності;
 Дисциплінарних стягнень.
Інші види відповідальності
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Оскільки суспільство наділило суддів повноваженнями та довірою, необхідно,
також, щоб існували певні засоби притягнення суддів до відповідальності та навіть
звільнення їх з посади у разі грубих порушень.
Статтею 16 Закону України «Про правила етичної поведінки» передбачено, що
особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі
надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або дарунка (пожертви), незважаючи
на особисті інтереси, невідкладно вживають таких заходів: відмовляються від пропозиції,
за можливості ідентифікують особу, яка зробила пропозицію, залучають свідків, якщо це
можливо, у тому числі з числа колег по роботі; письмово повідомляють про пропозицію
безпосередньо керівника (за наявності) або відповідний виборний чи колегіальний орган
та/або одного із визначених Законом України «Про запобігання і протидії корупції»
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання дарунка
(пожертви) за наявністю обставин, передбачених частиною другою статті 8 Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції, а саме - якщо вартість таких
дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої
на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків
(пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня поточного року. Вищезазначене обмеження не
поширюється на дарунки, які даруються (здійснюються) близькими особами або
одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші,
призи, премії, бонуси.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про правила етичної поведінки» особи,
уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в
установленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» порядку
щороку подають за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру. Невиконання суддею вищезазначених вимог згідно із
п. 6 ч. 1 статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є підставою для
притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Судді повинні притягатися до кримінальної відповідальності за загальним
правилом за злочини, вчинені за межами виконання суддівських обов’язків; судді не
повинні нести кримінальну відповідальність у разі ненавмисних правопорушень під час
здійснення ними своїх функцій (висновок № 3 (2002) Консультативної ради європейських
суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які
регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та
безсторонності).
Порушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, правил етичної поведінки, визначених Законом України «Про
правила етичної поведінки» є підставою для притягнення винних осіб до адміністративної
(ст. ст. 172-6, 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення) та матеріальної
відповідальності з урахуванням особливостей правового статусу таких осіб, визначених
Конституцією і законами України.
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2.2. МОДУЛЬ 1. Вступ до курсу. Знайомство.

У стартовому Модулі 1 слухачам пропонується:
 ознайомитися з НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ курсу (містить мету, очікувані
результати, огляд курсу, опис завдань, критерії оцінювання, графік та іншу
інформацію про курс), СПИСКОМ ЛІТЕРАТУРИ для дистанційного курсу
(перелік необхідних нормативних актів України та міжнародних документів,
які регулюють питання суддівської етики, з відповідними гіперпосиланнями,
за якими слухачі зможуть знайти в мережі Інтернет їх електронні версії цих
нормативних актів і документів), ДЖЕРЕЛАМИ (витяги з нормативноправових актів і документів) та правилами дистанційного курсу;
 познайомитися, заповнивши власний профіль (профайл);
 представити себе у форумі «Знайомство».

Отже, давайте познайомимося!
Для цього:
1. Відкрийте форум "ЗНАЙОМСТВО" і коротко презентуйте себе й - основне! свої очікування від навчання в цьому курсі.
2. Назвіть свою презентацію висловом, що найкращим чином Вас характеризує

2.2.1. ЗНАЙОМСТВО. Форум.
КОЖЕН учасник курсу має представити себе написати свої очікування від
нашого курсу. Презентацію слід назвати висловом, який найкращим чином Вас
характеризує.
НАЗВА (влучний вислів, який найкраще Вас характеризує) та ПРЕЗЕНТАЦІЯ.
Презентації будуть оцінюватись додатково!

70

Навчальна програма дистанційного курсу в режимі он-лайн “CУДДІВСЬКА ЕТИКА”

2.3. МОДУЛЬ 2. Природа суддівської етики.
2.3.1. УНІКАЛЬНІСТЬ СУДДІВСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ (міні-лекція).
Професія судді є унікальною. Наділені державною владою вирішувати правові
спори іменем держави, судді щоденно зустрічаються з великою кількістю людей різного
віку, статі, освіти, культури, національностей, соціального походження та статусу,
психофізіологічних типів, – які є сторонами по справі, свідками, представниками і т.д.
Враховуючи, що відповідно до статті 124 Конституції України юрисдикція суду
поширюється на усі правовідносини, що виникають у державі, спектр «клієнтів суду» та
категорій справ практично є необмеженим. До суду звертаються як особи, наділені
великою владою, так і маргінальні елементи, з якими судді – якби у них був вибір – воліли
би ніколи в житті не зустрічатися. Справи, що їх доводиться вирішувати, часто є рутинні,
нецікаві, чи навпаки, емоційно насичені, резонансні, скандальні, що привертають увагу
громадськості та висвітлюються ЗМІ.
Якою б «маленькою» та «незначною» не була кожна справа з точки зору судової
системи, але для конкретної особи – учасники провадження – вона найважливіша, і
відповідно, кожен сподівається, що у його/її справі рішення буде приймати найбільш
досвідчений, розумний, чесний і справедливий суддя, і це рішення буде законне і
справедливе. Тобто у кожній справі, незалежно від суті справи та складу сторін, від судді
будь-якої юрисдикції очікують вирішення дилеми, виходу з конфлікту та прийняття
законного і обґрунтованого рішення, оформленого відповідно до вимог закону. При
цьому, зважаючи на «довіру, яку в демократичному суспільстві суди мають викликати в
громадськості»4, надзвичайно важливою є не лише поведінка судді, але й саме враження,
яке справляє така поведінка, оскільки, як зазначав Європейській суд з прав людини у
відомій справі «Де Куббер проти Бельгії»5, «навіть видимість може бути важливою»,
тому «правосуддя повинно не тільки чинитися, необхідно також, щоб було видно, що
воно чиниться»6.
Відповідно до положень статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів», вперше призначений суддя в урочистій обстановці приймає присягу 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».
Кожен суддя повинен усвідомлювати, що саме від поведінки конкретного судді
залежить
рівень
довіри
суспільства
до
судової
системи
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/SOC_Gum/VVSU/2011_2/02-2011/022011-4.pdf
Певні види чи прояви поведінки, які є прийнятними для «пересічних» осіб,
можуть бути забороненими для суддів, а інші – хоч і не забороненими, однак справити
таке враження, що це може завдати шкоди авторитету судової влади.
Див. рішення Європейського суду з прав людини у справі PIERSACK v. BELGIUM (Заява № 8692/79), від 1
жовтня 1982 р., п. 30.
4

Див. рішення Європейського суду з прав людини у справі DE CUBBER v. BELGIUM (Заява № 9186/80), від
26 жовтня 1984 р., п. 24.
5

В оригіналі англійською: "justice must not only be done: it must also be seen to be done", див. рішення
Європейського суду з прав людини у справі DE CUBBER v. BELGIUM (Заява № 9186/80), від 26 жовтня 1984 р.,
п. 26.
6
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Вважається, що суддя залишається таким усі 24 години на добу. Більше того, він
чи вона повинні розуміти, що постійно перебуватиме під прискіпливою увагою
громадськості та засобів масової інформації (ЗМІ). Якщо суддя, наприклад, робить
покупки в магазині, обідає в ресторані чи вигулює собаку, люди все одно сприймають
його як суддю.
Судова система будь-якої держави спирається на повагу, довіру та впевненість
всіх громадян в незалежності, безсторонності, чесності та справедливості суддів.
Авторитетний ізраїльський суддя Аарон Барак наголошує, що «найважливішою
якістю судді є суспільна довіра до нього, тобто усвідомлення громадськістю того факту,
що цей суддя здійснює правосуддя відповідно до права. Якщо суспільство не має такої
довіри, суддя не може судити... Довіра суспільства до судової влади є найбільш цінною
якістю, якою вона володіє... Потреба в довірі суспільства не означає потребу в її
популярності. Потреба в забезпеченні довіри означає потребу в підтриманні суспільного
відчуття, що судове рішення приймається чесно, об'єктивно, нейтрально і
неупереджено»7.
Водночас не секрет, що рівень довіри суспільства до судів залишає бажати
кращого. Суддівський корпус може по-різному ставитися до таких даних, однак про їх
результати варто знати. Так, наприклад, соціологічне опитування, проведене Центром
Разумкова «Чи підтримуєте Ви діяльність суду в Україні?» (динаміка 2005-2013 рр.)
http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=169 засвідчує, що у березні 2013 року повністю
підтримували діяльність судів 4, 7%, тоді як не підтримували – 59,8%, підтримували
окремі заходи – 25,4% і ще 10,1% - вагалися з відповіддю.
Частково такий низький ступінь довіри і підтримки судової влади з боку
суспільства зумовлений висвітленням діяльності суду та поведінки окремих суддів в ЗМІ.
Розуміючи контроверсійність повідомлень в ЗМІ, пропонуємо Вам ознайомитися
з низкою матеріалів зі ЗМІ:
Відеосюжет 1 http://www.youtube.com/watch?v=JSA77ubqatc (про сплячого суддю
з Благовєщенська)
Відеосюжет 2 http://tsn.ua/ukrayina/suddya-strilyav-u-pishohoda-za-zauvazhennya303443.html (про суддю, який стріляв у пішохода за зауваження)
Поміркуйте над тим, як потрапляння інформації в Інтернет чи ЗМІ може бути
використане для створення «іміджу» конкретного судді
Як ви оцінюєте слова героїв Відеосюжету 3:




7

Люди грають так, як їм прописано в правилах. І замість того, щоби
обговорювати правила, всі обговорюють персоналії. А так не можна, бо
хто б там що не казав, але якщо кожен глибоко зазирне собі в серце і
запитає себе, а як би я поводився, якби став президентом, депутатом,
суддею, прокурором, ментом – то крім 5% альтруїстів всі решта все-таки
мають бути змушені зізнатися хоча б самому собі, що навряд чи вони
поводилися б іншим чином. Бо всі ці люди, які скаржаться на те, як погано
поводиться наша еліта, на своєму рівні поводяться абсолютно так само.
Всі ненавидять цього суддю, бо він мав дурість викладати в соцмережах
свої фотки, як він поїдає устриці – і народ видає дошкульні коментарі, що,
мабуть, він їсть на суддівську зарплатню і т.д.

Барак А. Судейское усмотрение / А. Барак. – М., 1999. – 376 с. – С. 287.
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В іншій країні суддя – це інтелектуал, який ходить на класичні концерти і
слухає Бетховена. А це зовсім інше соціальне середовище.
Окрім прискіпливої уваги суспільства і ЗМІ, порушення правил суддівської етики
може призвести і до дисциплінарної відповідальності.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
суддя може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за систематичне або
одноразове грубе порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет
правосуддя.

2.3.2. ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ У ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ
(міні-лекція).
У демократичній правовій державі суд розв’язує практично всі соціально значущі
конфлікти між суб’єктами права.
Статтею 124 Конституції України встановлено межі повноважень судової влади
відповідно до її інституційного призначення:
– юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
Судовий контроль над правовідносинами слугує оптимальним балансом поділу
повноважень між гілками триєдиної системи державної влади.
Той факт, що судові рішення ухвалюються іменем України (ч. 5 ст. 124
Конституції України), означає, що держава бере на себе функцію захисту прав і свобод
людини, законних інтересів інших суб’єктів права, які звернулися у встановленому
порядку до судів України. Ця обставина обумовлює специфіку статусу судді як носія
влади.
Конституційне унормування спеціальних прав і гарантій носіїв судової влади
отримало подальше закріплення в інших законах України, зокрема: Законі України «Про
судоустрій й статус суддів», «Про Вищу раду юстиції», «Про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів».
Повноваження, надані суддям, тісно пов’язані з цінностями правосуддя,
справедливості та свободи. Стандарти поведінки, що застосовуються до суддів,
випливають із конституційних принципів, міжнародних договорів, підписаних Україною,
а також із законів України. Зазначені цінності і є передумовами довіри до здійснення
правосуддя.
Повага у суспільстві до судових рішень залежить від того, наскільки суспільство
вірить у чесність, непідкупність, незалежність суддів та наскільки суспільство впевнене у
моральному авторитеті суддів. Саме тому в демократичних суспільствах висуваються все
більш зростаючі вимоги до своїх судових систем.
У Кодексі поведінки суддів Сполучених Штатів Америки підкреслено, що саме
«…незалежна та гідна поваги система судових органів є основою справедливості у …
суспільстві».
Судді працюють у сферах, які стосуються самої суті людського життя. Саме тому
право кожної людини на справедливий і публічний розгляд її справи впродовж розумного
строку незалежним, безстороннім, компетентним судом закріплено у таких
найважливіших міжнародних документах, як: «Загальна декларація прав людини»,
«Міжнародний пакт про громадянські і політичні права», «Європейська конвенція про
захист прав людини та основних свобод». У статті 9 Конституції України закріплено, що
чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, є частиною національного законодавства України.
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Закон України «Про міжнародні договори України» у частині 2 статті 17
передбачає: «Якщо міжнародним договором України, укладення якого відбулося у формі
закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то
застосовуються правила міжнародного договору». До цього слід додати, що стаття 12
згаданого Закону поширює на національне законодавство міжнародно-правовий принцип
сумлінного виконання міжнародних договорів: «міжнародні договори України підлягають
неухильному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права».
Отже, за українським законодавством, виконання міжнародного договору, згода
на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, передбачає його пріоритет
перед національним законом та іншими актами законодавства, крім Конституції України.
З огляду на вищенаведене, при висвітленні тем навчальної програми вбачається
особлива потреба у ретельному аналізі слухачами основних міжнародно-правових актів з
питань суддівської етики, враховуючи, що саме їх покладено в основу Кодексу
суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013
року.
Невипадково законодавець у імперативній формі в Законі України №2453-У1
«Про судоустрій і статус суддів» у пункті 2 частини 4 статті 54 зазначив:
«Суддя зобов’язаний дотримуватись правил суддівської етики».
Ч. 1 ст. 57 цього самого Закону встановлено, що питання етики суддів
визначаються Кодексом суддівської етики, який затверджується з’їздом суддів України.
Зважаючи на те, що українські судді є повноправними членами світової та
європейської суддівських громад, основний акцент у цій навчальній програми буде
зроблено на аналізі міжнародно-правових актів з цього питання, статей Кодексу
суддівської етики, рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради
юстиції про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, у тому числі й за
порушення норм професійної етики.
Як відомо, етика (від грецького «етос» - норов, вдача, звичай) є наукою про
мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей. Термін
«етика» також вживається для визначення системи норм поведінки, сукупності моральних
правил якогось класу, суспільної організації, професії та ін. (Див.: Тлумачний словник
української мови. – т. 1. – С. 652).
Цей термін вперше було вжито Арістотелем для визначення особливої галузі
«практичної» філософії. Так зване «золоте правило етики» - «не роби іншим того, чого не
бажаєш собі», існувало у тому чи іншому вигляді у різних культурах.
Із загальнолюдської, універсальної та історично незмінної етичної системи
виокремлюються певні напрямки та розділи. Одним із них є нормативна етика, яка
займається пошуками принципів, що регулюють поведінку людини, спрямовують її
вчинки, встановлюють критерії оцінки моральності, доброзвичайності.
Тісно пов’язана нормативним напрямком етики прикладна етика, що вивчає
проблеми застосування моральних ідей і принципів, сформульованих у нормативній етиці
у конкретних ситуаціях морального вибору.
Отже, у пропонованій навчальній програмі ми зупинимось саме на зазначених
напрямках етики.

2.3.3. РІВЕНЬ ДОВІРИ ДО СУДОВОЇ СИСТЕМИ (ПІДБІР ЦИТАТ ІЗ
ЗМІ ТА ВИТЯГИ ІЗ ЗВІТІВ).
Клацніть посилання http://rsu.court.gov.ua/rsu/149637/ для відкриття гіперпосилання.
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2.3.4. ПРИРОДА СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ. КУЛЬТУРНІ ТА РЕЛІГІЙНІ
ТРАДИЦІЇ (презентація).
Слайд 1

Слайд 2
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Слайд 3

Слайд 4
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Слайд 5

Слайд 6
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79

Навчальна програма дистанційного курсу в режимі он-лайн “CУДДІВСЬКА ЕТИКА”

Слайд 12

Слайд 13
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2.3.5. МОЛИТВА СУДДІ.
Боже! Я — єдина істота на світі, якій ти дав частку твоєї всемогутності: силу
засудити або виправдати подібних до себе.
Переді мною люди схиляють голови; до мого слова вони біжать; до моєї мови
прислухаються; моїм наказам підкоряються; за моїми порадами вони миряться,
розлучаються або полишають свої (матеріальні) блага.
За одним моїм знаком двері тюрем зачиняються за засудженими або
відкриваються до свободи. Мій вирок змінює бідність на багатство і достаток — на
жебрацтво.
Від мого рішення залежить доля багатьох людей. Мудрі чи знехтувані, багаті чи
бідні, чоловіки чи жінки, діти, молодь, генії та божевільні, ті, що вмиратимуть, і ті, котрі
ще народяться, — всі від народження й до смерті підкоряються закону, який я
представляю, і правосуддю, яке я символізую.
Яку жахливу й важку ношу ти поклав на мої плечі. Боже!
Допоможи мені, Боже, бути достойним такої високої місії, щоб велич цієї посади
не спокушало мене! Щоб не охопила мене гордість чи пиха. Щоб не вабила мене спокуса.
Щоб не спокушали мене почесті й оманливі знаки величі.
Благослови, Боже, мої руки: увінчай моє чоло, о мій дух, щоб став я міністром
справедливості, якою ти милостиво обдарував людське суспільство. Зроби з моєї тоги
непідкупну у мантію!
Перо моє щоб було стрілою, яка вказує траєкторію закону на шляху правосуддя, а
не кинджалом, що ранить.
Допоможи мені, Боже! Дай мені сили бути справедливим і рішучим, чесним і
щиросердним, стриманим і добрим, щирим і скромним! Щоб я був непримиренним до
помилок, але з розумінням ставився до тих, хто помиляється. Другом істини і поводирем
для тих, хто її шукає. Щоб я був тим, хто застосовує закон, але передусім тим, хто його
виконує. Ніколи не дозволяй мені "вмивати руки", як Пілат, перед безневинністю, і
кидати, як Ірод, на плечі приниженого шати сорому. Щоб не боявся я ні кесаря, ні короля.
Мій вердикт щоб був не нищівною анафемою, а закликом, що відроджує, словом,
що підбадьорює, світлом, що прояснює, водою, що очищає, зерням, що проростає,
квіткою, що розквітає з людського серця. Мій вирок щоб зміг нести полегшення
засмученому і сміливість гнаному. Щоб висушив він сльози вдовиці й заспокоїв сиріт, які
плачуть. А коли обідрані, зневажені, знедолені, без надії та віри в людей, вигнані,
втомлені, голодні, що ковтають слину, бо немає хліба, з обличчям, вмитим сльозами болю
і приниження, приходитимуть перед суддівським кріслом, на якому я сиджу, допоможи
мені, Боже, втамувати їхні голод та жагу до справедливості. Допоможи мені, Боже!
Якщо в моєму житті настануть темні часи, коли колючки й будяки зранять мої
ноги, коли злість людська стане великою, коли знов запалає полум'я ненависті й кулак
підніметься для удару; коли хитрість і обман запанують замість Добра і звергнуть закони
Розуму; коли спокуса потьмарить мій розум і замулить мої відчуття, допоможи мені,
Боже!
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Коли мене мучитиме невпевненість, проясни мій розум; коли коливатимусь у
прийнятті якогось рішення, надихай мене; коли буду спантеличеним, укріпи мене; коли
впаду, підніми мене!
І нарешті, коли настане день і я умру і як підсудний повинен буду з'явитися перед
Твоїм Найвищим Ликом для останнього суду, подивись на мене зі співчуттям. Вимов,
Боже, свій вирок!
Суди мене, як Бог.
Я судив, як людина.

2.3.6. ФОРУМ.
Для обговорення на форумі цього модулю пропонується три теми
(висловлювання, твердження), щодо яких Ви можете висловити свою думку (погодитись з
твердженням чи заперечити його), навести аргументи "за" і "проти" тощо.
КОЖЕН учасник має висловитися щонайменше з ОДНІЄЇ теми. Однак при
бажанні можна висловитися і щодо кожної із запропонованих тем.
Тема 1. «Репутація чесного судді»: Як зазначено у низці рішень Європейського
суду з прав людини щодо дотримання статті 6 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, «навіть видимість має значення». Чому важливо не лише бути,
але й справляти враження чесного судді? Іншими словами, чому важлива репутація
чесного судді? Наведіть щонайменше три аргументи.
Тема 2. «Важливість дотримання етичних стандартів»: Наведіть щонайменше три
аргументи, чому, на Вашу думку, суддям важливо дотримуватися етичних стандартів.
Тема 3. «Якості, необхідні для суддівської професії»: Професія судді, як і решта
професій, вимагає від людини як дотримання вимог, безпосередньо встановлених законом,
так і якостей, спроможностей, у законах не згаданих, але очевидних за замовчанням.
Зазначте три якості, які, на Вашу думку, є найнеобхіднішими для суддівської професії, і
без яких особа навіть з глибокими юридичними знаннями не може бути хорошим суддею.
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2.3.7. ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ 2 «ФАКТОРИ БЕЗСТОРОННОСТІ
СУДДІ».
Висловіть свою думку:
«Яким чином суддя може зберегти безсторонність в умовах тиску на нього?»
Вимоги до завдання:
Зазначте умовні ризики щодо порушення принципу безсторонності, шляхи їх
уникнення та запобігання.
Пов»язати наведені обставини з правилами суддівської етики, вимогами
законодавства та міжнародними стандартами.
Максимальна оцінка завдання – 15 балів.

2.4. МОДУЛЬ 3. Загальна характеристика кодексу суддівської етики у
світлі міжнародних стандартів.
2.4.1. БАНГАЛОРСЬКІ ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ СУДДІВ
(міні - лекція).
У «Бангалорських принципах поведінки суддів», схвалених резолюцією
№ 2006/23 Економічної та Соціальної ради ООН від 27.07.2006 р. підкреслено, що
«підтримання високих стандартів поведінки суддів є безпосереднім обов’язком судових
органів кожної держави».
І далі: «Зазначені принципи мають використовуватись суддями як скерування, а
судовою системою - як основа для регламентації поведінки суддів».
Виходячи з особливостей статусу судді, у «Бангалорських принципах»
акцентувалось, що для судових органів кожної держави необхідно вжити ефективні
заходи з метою створення умов для реалізації цих принципів, «…якщо такі механізми ще
не існують у сфері їхньої юрисдикції».
«Бангалорські принципи» визначають шість критеріїв етичних принципів
поведінки судді:







незалежність;
об’єктивність;
чесність та непідкупність;
дотримання етичних норм;
рівне ставлення;
компетентність та старанність.

Ці принципи як базові увійшли до Кодексу професійної етики судді,
затвердженого V З’їздом суддів України 24.10.2002р., вони збережені та розвинуті в
суттєво вдосконаленому новому Кодексі суддівської етики, затвердженому Рішенням ХІ
чергового з’їзду суддів України 22 лютого 2013 року.
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Видається, що цей факт повинен слугувати підставою для ретельного аналізу та
оцінки положень «Бангалорських принципів поведінки суддів».
Стисла інформація щодо історії прийняття «Бангалорських принципів поведінки
суддів»:
У квітні 2000 року у Відні (Австрія) на запрошення Центру ООН з міжнародного
запобігання злочинності, а також у рамках Глобальної програми протидії корупції
відбувся конгрес, метою якого було розв’язання тієї проблеми, що на всіх континентах та
у багатьох країнах люди почали втрачати довіру до своїх судових систем. Відповідні
свідчення цього були отримані внаслідок аналізу результатів опитувань з вивчення якості
послуг та громадського сприйняття судових органів, а також даних, які були зібрані
комісіями з розслідувань, створеними урядами деяких країн.
Розгляд такого питання під егідою ООН став першим випадком розробки
концепції щодо відповідальності суддів задля підвищення рівня громадської довіри до
верховенства права.
15-16 квітня 2000 року було проведено перше підготовче засідання групи
головних суддів, що у подальшому отримала назву Суддівської групи.
Друге засідання відбулось 24-26 лютого 2001 року в Бангалорі (Індія). На ньому
було визначено основні принципи поведінки суддів, які були уніфіковані для держав
різних правових систем. Проект був широко розповсюджений.
У червні 2002 року в Страсбурзі (Франція) було оприлюднено зауваження на
проект «Бангалорських принципів поведінки суддів» від робочої групи Консультативної
ради Європейських суддів, які, у свою чергу, зробили внесок у подальший розвиток цього
документа.
25-26 листопада 2002 року на другій зустрічі суддів було представлено та
прийнято доопрацьований проект.
29 квітня 2003 року «Бангалорські принципи поведінки суддів» було
представлено на 59-й сесії ООН та прийнято як резолюцію для держав-членів ООН,
міжурядових та неурядових організацій.
У квітні 2004 року в доповіді комісії ООН з прав людини було констатовано:
«Відсутність довіри до правосуддя є смертельною для демократії, сприяє
збереженню та розвитку корупції».
27 липня 2007 року «Бангалорські принципи поведінки суддів» були схвалені
резолюцією № 2006/23 Економічної та Соціальної ради ООН.
Україна є державою-членом ООН, виконання рішень ООН є обов’язковим для неї
в рамках міжнародного права.
Окрім того, слід акцентувати увагу слухачів на тому, що від дотримання суддями
норм професійної етики напряму залежить рівень довіри до судів з боку громадськості, а
також рівень корупції у судовій гілці влади, про що йдеться у вищенаведених рішеннях
ООН.
«Бангалорські принципи поведінки суддів» стали наріжним каменем, на якому
будуються ідеї справедливості судової влади у демократичних суспільствах. У 2007 році
міжурядовою групою експертів були розроблені коментарі до «Бангалорських принципів
поведінки суддів».
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Таким чином, зрозуміло, чому такою важливою є реалізація «Бангалорських
принципів поведінки суддів» в Україні, використання їх кожним суддею у своїй
професійній та позасудовій діяльності.

Незалежність судді
Незалежність суддів - один із головних конституційних принципів правосуддя, на
основі якого формується правовий статус судді у державі.
Основні принципи незалежності судової влади були визначені 7-м Конгресом
ООН із запобігання злочинності і поводження з правопорушниками у вересні 1985 року в
Мілані (Італія). Конгресом відзначалося, що принцип незалежності суддів має бути
закріплений у конституціях та законах держав-членів ООН.
Принцип незалежності суддів знайшов своє відображення у Конституціях майже
всіх держав світу. Найбільш відома формула: «Судді незалежні і підкоряються тільки
закону».
У Коментарях ООН до «Бангалорських принципів поведінки суддів» підкреслено,
що судді повинні бути незалежними від усіх форм зовнішнього впливу.
У рішенні Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення
положень ч. 1,2 ст. 126 Конституції України, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про статус
суддів» роз’яснено, що слід розуміти під поняттям «незалежність суддів».
Так, відповідно до резолютивної частини цього рішення:
«Незалежність суддів є невід'ємною складовою їхнього статусу. Вона є
конституційним принципом організації та функціонування судів, а також професійної
діяльності суддів, які при здійсненні правосуддя підкоряються лише закону».
Положення ч. 2 ст. 126 Конституції України
«Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється»
треба розуміти як забезпечення незалежності суддів у зв'язку зі здійсненням ними
правосуддя, а також як заборону будь-яких дій щодо суддів, незалежно від форми їх
прояву, з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб, фізичних та юридичних осіб з метою
перешкодити виконанню суддями професійних обов'язків або схилити їх до винесення
неправосудного рішення тощо».
Незалежність судді означає, що при здійсненні своїх повноважень він керується
тільки законом і ніхто не має права давати йому будь-які вказівки або прямими чи
непрямими способами впливати на нього. Судді мають бути незалежними у тому числі від
впливу урядових чиновників, засобів масової інформації, громадської думки, впливу
членів родини.
Так, приміром, Європейський суд з прав людини у справі «СовтрансавтоХолдинг» проти України» (рішення від 06.11.2002р. Sovtransavto-Holdіng v. Ukraine)
порушенням незалежності суддів визнав звернення до судів представників вищої
державної виконавчої влади з питань, які були предметом розгляду в конкретній справі.
(Президент України дав вказівку Голові Вищого арбітражного суду «захистити інтереси
громадян України»). У цій справі Європейський суд визнав, що заявник міг об’єктивно
мати побоювання стосовно незалежності та безсторонності суддів.
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У коментарях до «Бангалорських принципів поведінки суддів» вказано на
необхідність урахування тієї обставини, що деякі справи можуть мати великий
громадський резонанс, викликати дискусії у засобах масової інформації. Проте суддя
повинен мати імунітет від такого впливу громадської думки, а також не боятися критики у
ЗМІ.
Парламентська асамблея Ради Європи у своїй Резолюції від 25 грудня 2008 року
№ 1165 (1998) (далі - Резолюція № 1165) також вказувала, що публічні особи повинні
усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у суспільстві, автоматично
збільшує рівень тиску на приватність їхнього життя (пункт 6).
У коментарях ідеться про те, що суддя має виключати зі свого життя будь-які
взаємовідносини, що не відповідають посаді, й робити це таким чином, щоб це було
зрозуміло навіть сторонньому спостерігачу.
Зазначене не означає, що суддя повинен бути кимось на кшталт монаха чи
священика. Нерозумно було б вважати, що суддя має бути ізольованим від суспільства,
закриватися у своєму будинку після роботи. Навпаки, суддя має добре знати реальне
життя. Однак суддя завжди має ретельно продумувати свою поведінку крізь призму того,
як його дії сприймаються стороннім спостерігачем.
Незалежність суддів в Україні не тільки встановлена, а й забезпечена системою
норм.
Частиною 4 ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено,
що незалежність суддів в Україні забезпечується:
«- особливим порядком
відповідальності та звільнення;

його

призначення,

обрання,

притягнення

до

- недоторканністю та імунітетом судді;
- незмінюваністю судді;
- порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним законом,
таємницею ухвалення судового рішення;
- забороною втручання у здійснення правосуддя;
- відповідальністю за неповагу до суду чи судді;
- належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;
- функціонуванням органів суддівського самоврядування;
- визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів
його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;
- правом судді на відставку».
При здійсненні правосуддя незалежність суддів означає:
1). Судді незалежні від суду вищої ланки.
Скасовуючи рішення і направляючи справу на новий розгляд, суд вищої ланки не
має права вирішувати наперед питання про оцінку доказів і висновок суду.
2). Судді незалежні від висновків органів досудового слідства і прокурора, а
також від висновків і поглядів учасників судового засідання. Судді оцінюють докази за
своїм переконанням, ніякі докази не мають для них наперед встановленої сили.
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3). Незалежність суддів усередині судової колегії - кожен із суддів має право
брати участь у дослідженні доказів, обговоренні й прийнятті рішень за своїм
переконанням.
У коментарях міжурядової експертної групи ООН до «Бангалорських принципів
поведінки суддів» відзначається, що: «Незалежність суддів не є привілеєм. Це
відповідальність,що покладається на кожного суддю, щоб вирішувати справи чесно,
неупереджено, на підставі фактів, без будь-якого тиску та втручання» (курсив наш).

Неупередженість (об’єктивність, безсторонність) судді
Об’єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх
обов’язків.
Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, але й в усіх
процесуальних діях, що супроводжують його прийняття.
У «Основних принципах незалежності судових органів», схвалених резолюціями
№ 40/32 та № 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року,
зазначено:
«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 яких би то не було
причин».
Незалежність та об’єктивність є самостійними принципами, однак вони пов’язані
між собою як взаємодоповнюючі. Незалежність є необхідною попередньою умовою для
об’єктивності. Так, незалежний суддя може бути упередженим, необ’єктивним, у той
самий час суддя, що не є незалежним, не може бути об’єктивним.
Практика Європейського суду свідчить, що право на безсторонній суд включає як
об’єктивні, так і суб’єктивні елементи (рішення у справах «П’єрсак проти Бельгії» від
1.10.1982 р.; «Де Куббер проти Бельгії» від 26.10.1984р.). Об’єктивний критерій
безсторонності полягає у тому, щоб встановити, чи існували при розгляді справи факти,
які ставлять під сумнів незалежність суддів (приміром, легітимність складу суду).
Другий критерій – це критерій суб’єктивної безсторонності, тобто відсутність
упередженості або тенденційності в поведінці судді при розгляді конкретної справи. За
загальним правилом, існує презумпція особистої безсторонності суддів доти, доки не
доведено інше.
Неупереджений суддя складає свою думку у справі на підставі об’єктивних
фактів, а не особистих почуттів та схильностей, тобто неупереджено, об’єктивно,
справедливо.
Об’єктивність судді має розглядатися у двох аспектах – як внутрішній стан судді,
його свобода від будь-яких схильностей, упередженостей, а також як дії судді
сприймаються стороннім спостерігачем.
Так, приміром, у справі «Саундерс проти Сполученого Королівства» (Saunders vs
the United Kingdom) від 17.12.1996 р. Європейський суд з прав людини визнав дії суду
такими, що порушують принцип безсторонності та факт порушення національним судом
п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. У цій справі було
встановлено, що до початку її слухання у суді присяжних за обвинуваченням у вчиненні
злочину особою неєвропейського походження кілька присяжних припустилися
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висловлювань расистського змісту. Суддя, що головував у справі, прийняв рішення не
розпускати журі присяжних. Оскільки весь склад журі запевнив, що справу буде
розглянуто безсторонньо. Європейський суд у цій справі констатував, що ситуація, яка
склалася, дає підстави для сумніву в безсторонності суду.
Поведінка судді в ході засідання та поза стінами суду має сприяти підтримці та
зростанню довіри суспільства до судочинства, сторін та їхніх представників у справах.
Під схильністю або упередженістю судді слід розуміти його схильність до однієї
чи іншої сторони або до наслідку розгляду справи. Наявність чи відсутність у судді
упередженості у справі вимірюється з точки зору стороннього спостерігача.

Незалежність судочинства та громадська думка
Існує загальна тенденція підвищення уваги засобів масової інформації до судових
справ. Право громадськості на отримання інформації є основоположним принципом, що
випливає зі ст.10 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Однак перед розглядом справи суддя має утриматись від будь-яких, у тому числі
й публічних, коментарів, що могли б поставити під сумнів його об’єктивність при
вирішенні справи. В цьому контексті важливі такі аспекти, коли дії судді можуть бути
сприйняті, як порушення ним норм «Бангалорських принципів»:
1) використання суддею засобів масової інформації з метою створення іміджу та
задля кар’єри;
2) контакти судді з представниками ЗМІ поза судом, надання будь-якої інформації
у справах, що перебувають у провадженні як самого судді, так і його колег.
У Висновку № 7 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету
міністрів Ради Європи з питання «Правосуддя та суспільство» (Страсбург, 2325.11.2005р.) вказано:
«Судді висловлюються насамперед через свої рішення та не повинні роз’яснювати
їх у пресі або робити публічні заяви у пресі щодо справ у їхньому провадженні». І далі: «У
випадках, коли на суддю або суд здійснюється тиск або нападки з боку ЗМІ (або з боку
відповідних політичних чи громадських діячів через ЗМІ) з причин, пов’язаних із
відправленням правосуддя, Консультативна рад європейських суддів вважає, що з огляду
на обов’язок суддівської стриманості відповідний суддя повинен утримуватися від
реагування через ті самі канали».
Як вказано у «Бангалорських принципах поведінки суддів», суддя повинен
заявити самовідвід від участі у розгляді справи в тому випадку, якщо для нього не є
можливим винесення об’єктивного рішення у справі. Приклади таких випадків: 1) у судді
склалося реальне упереджене ставлення до якоїсь зі сторін; 2) раніше при розгляді цього
самого предмету спору суддя виступав як адвокат чи був свідком; 3) суддя або члени його
родини матеріально зацікавлені у вирішенні даної справи.
Цікавими є результати дослідження показників громадської думки у площині
незалежності та справедливості правосуддя, довіри до суду, проведеного Радою суддів
України, Центром суддівських студій та проектом USAID «Україна: справедливе
правосуддя».
Так, 22 листопада 2012 року у Верховному Суді України відбувся круглий стіл на
тему: «Презентація та обговорення результатів моніторингу доступності, незалежності та
справедливості правосуддя в Україні», організаторами якого виступили Рада суддів
України, Центр суддівських студій та проект USAID «Україна: справедливе правосуддя».
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У ході роботи круглого столу були оприлюднені результати «Моніторингу стану
незалежності суддів в Україні-2012», який проводився Радою суддів України спільно з
Центром суддівських студій за підтримки Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва. Під час моніторингу у всіх апеляційних та місцевих судах загальної
юрисдикції за допомогою працівників апаратів цих судів відбулося опитування громадянвідвідувачів судів щодо їхньої оцінки доступності, незалежності та справедливості
правосуддя в Україні. В анкетуванні взяло участь 21 028 осіб. На запитання: «Чи можете
Ви сказати, що суд при розгляді вашої справи був незалежним та неупередженим і був
забезпечений справедливий судовий розгляд?» – 56,31% респондентів відповіли «так»,
4,74% – «ні», 4,54% – «швидше ні», 22,95% – «швидше так», 11,47% – «важко сказати».
(Газета «Судовий вісник», № 11(79), 29.11.2012, с.13).
У зв’язку з цим експертами відзначалось, що у разі появи сумнівів у громадян
щодо незалежності та неупередженості суддів суд не сприймається як справедливий. Це
впливає на рівень довіри до правосуддя в цілому.

Дотримання етичних норм
Дотримання етичних норм, демонстрація
невід’ємною частиною діяльності суддів.

дотримання

етичних

норм

є

У Висновках першої експертної групи міжнародної асоціації суддів (Вале де
Браво, 31 жовтня – 4 листопада 2004р.) «Правила етичної поведінки суддів, їх
застосування та додержання» зазначено:
«Головна відповідальність за додержання стандартів гідної поведінки та етичних
норм покладена на самого суддю, тож його поведінка як публічна, так і приватна, завжди
повинна бути сумісною з суддівською незалежністю, неупередженістю та чесністю».
Постійна увага з боку суспільства покладає на суддю обов’язок прийняти на себе
ряд обмежень. Як зазначено у «Бангалорських принципах поведінки суддів»,
«…обмеження, які б могли здатися обтяжливими для пересічного громадянина, суддя
приймає на себе добровільно». Встановлення певних обмежень для приватного й
публічного життя судді є необхідною умовою для цієї професії. У Висновках першої
експертної групи міжнародної асоціації суддів «Правила етичної поведінки суддів, їх
застосування та додержання» прямо вказано:
«Етичні принципи можуть не рекомендувати або навіть заборонити певну
поведінку, яка фактично є законною. Зміст цих принципів має на меті гарантувати, що
судді залишатимуться поза будь-якими підозрами, і заохотити їх до дотримання
якнайвищих стандартів».
Зазвичай це не означає, що суддя повинен бути ізольованим від суспільства, в
якому живе, оскільки судова система може лише тоді функціонувати належним чином,
коли судді не втрачають відчуття реальності.
Судді, будучи громадянами, мають основоположні права та свободи, що
захищаються Загальною декларацією прав людини, Європейською Конвенцією про захист
прав людини та основних свобод, як і інші громадяни, вони користуються свободою
слова, віровизнання, асоціацій та зборів. Проте, як констатується у «Основних принципах
незалежності судових органів», схвалених резолюціями № 40/32 та № 40/146 Генеральної
Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року:
«Судді повинні поводитись завжди таким чином, щоб забезпечити повагу до своєї
посади, зберегти неупередженість і незалежність судових органів». Суддя сам має знайти
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розумний баланс між ступенем участі у житті суспільства та необхідністю виглядати
незалежним та об’єктивним при виконання своїх обов’язків.
У Висновках першої експертної комісії міжнародної асоціації суддів (Дублін, 12–
16.07.1987р.) зазначалось:
«…поведінку судді в його приватному житті слід брати до уваги в тому разі, коли
вона є такою, що підриває конче необхідну довіру до нього з боку громадськості, тобто з
боку тих, хто підлягає його юрисдикції. Будь-яка діяльність, що підриває репутацію судді,
заслуговує на осуд». І далі: «Коротше кажучи, той, хто погоджується стати суддею,
повинен також погодитися на обмеження, пов’язані з перебуванням на цій посаді» (курсив
наш).
У Коментарях до «Бангалорських принципів поведінки суддів» наводяться деякі з
обмежень, яких слід дотримуватись суддям:

суддя не бере участі у розгляді справи, якщо будь-хто з членів його родини
виступає як представник будь-якої сторони чи в іншій формі має стосунок
до справи;

в особистих стосунках з адвокатами суддя повинен уникати ситуацій, що
могли б викликати обґрунтовану підозру чи могли б створити видимість
наявності у судді певних схильностей чи упередженого ставлення;

суддя не повинен використовувати авторитет своєї посади задля досягнення
особистих інтересів (отримання будь-яких пільг, використання канцелярії
суду для особистих цілей – переписка з органами житлового забезпечення,
страховими кампаніями, туристичними організаціями тощо). Приміром, у
випадках конфліктів членів сім’ї судді з правоохоронними органами суддя
має право на правомірні засоби захисту інтересів перших, але не має права
на дії, які були б недоступними для пересічного громадянина, котрий не має
суддівських повноважень.
Цікавим у цьому контексті є досвід Кваліфікаційної колегії суддів Російської
Федерації щодо судді К. Так, за 8 місяців камери спостереження на шляхах зафіксували 12
випадків перевищення швидкості руху автомобілем, за кермом якого перебувала суддя К.
Службою Інспекції безпеки дорожнього руху їй було надіслано відповідні квитанції. Не
бажаючи сплачувати штраф, К. заявила про наявність у неї статусу судді та неможливість
притягнення її до адміністративної відповідальності й вимагала закрити провадження у
всіх справах про адміністративні правопорушення. Кваліфікаційна колегія суддів визнала
ці дії як такі, що вчинені в особистих інтересах та ганьблять статус судді. Суддя
оскаржила це рішення до Верховного Суду Російської Федерації. Верховний Суд
підтвердив рішення Кваліфікаційної колегії суддів, вказавши: «Суддівська
недоторканність є не особистим привілеєм громадянина, котрий обіймає посаду судді, а
засобом захисту публічних інтересів, передусім, інтересів правосуддя». І далі:
«Кваліфікаційна колегія дійшла висновку, що суддя К. неодноразово використовувала
інститут недоторканності суддів в особистих інтересах, тобто вчинила дії, що завдали
шкоди репутації судді та принизили авторитет судової влади».
Конфіденційна інформація, що стала відома судді в силу його посади, не може
бути використана ним чи розголошена будь-кому з метою, що не пов’язана виконанням
обов’язків судді.
Що слід розуміти під «конфіденційною інформацією»? Офіційне роз’яснення з
цього питання дав Конституційний Суд України у справі щодо офіційного тлумачення
положень ч. 1, 2 ст. 32, ч. 2, 3 ст. 34 Конституції України (рішення № 1-9/2012 від
20.01.2012р.):
98

Навчальна програма дистанційного курсу в режимі он-лайн “CУДДІВСЬКА ЕТИКА”
«Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до
якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень.
Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у
визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших
випадках, визначених законом (ч. 1, 2 ст. 21 Закону № 2657).
До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її
національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також
адреса, дата і місце народження (ч. 2 ст. 11 Закону № 2657). Конституційний Суд України
в абзаці першому пункту 1 резолютивної частини Рішення від 30 жовтня 1997 року № 5-зп
відніс до конфіденційної інформації про фізичну особу, крім вказаної, ще й відомості про
її майновий стан та інші персональні дані.
Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що перелік даних про особу,
які визнаються як конфіденційна інформація, не є вичерпним.
Вирішуючи питання щодо конфіденційності інформації про особу, яка займає
посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування,
та членів її сім’ї, Конституційний Суд України виходить з такого, що належність
інформації про фізичну особу до конфіденційної визначається в кожному конкретному
випадку. Перебування особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням функцій держави або
органів місцевого самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а
й додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів – суб’єктів владних
повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для
формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у
суспільстві».
Парламентська асамблея Ради Європи у своїй Резолюції № 1165 вказала, що
публічні особи повинні усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у
суспільстві, автоматично збільшує рівень тиску на приватність їхнього життя (п. 6). Згідно
із законодавством України не належать до інформації з обмеженим доступом, зокрема:
декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають
виборну посаду в органах влади або обіймають посаду державного службовця, службовця
органу місцевого самоврядування першої або другої категорії (ч. 6 ст. 6 Закону № 2939);
персональні дані фізичної особи, яка претендує зайняти чи займає виборну посаду (у
представницьких органах) або посаду державного службовця першої категорії, за
винятком інформації, яка відповідно до закону визначена такою, що належить до
інформації з обмеженим доступом (ч. 4 ст. 5 Закону № 2297); відомості про незаконні дії
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових
осіб (п. 5 четвертої. 4 ст. 21 Закону № 2657).
Як вирішується питання обмежень, пов’язаних із перебуванням на посаді судді за
законодавством України?
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» регламентовано обмеження,
які накладаються на суддю в зв’язку з його посадою.
Так, ст. 54 Закону встановлено, що перебування на посаді судді несумісне із
зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого
самоврядування та з представницьким мандатом.
Суддя не має права поєднувати свою діяльність із підприємницькою або
адвокатською діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), а також
входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що
має на меті одержання прибутку.
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Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти
прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.
Дотримання вимог щодо несумісності є прямим обов’язком судді, закріпленим у
п. 6 ч. 5 ст. 54 Закону «Про судоустрій і статус суддів». Цій правовій нормі
кореспондують приписи ст. 115 цього Закону, відповідно до якої:
«Суддя звільняється з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності за
поданням Вищої ради юстиції, яке вноситься до органу, який обрав або призначив
суддю».

Рівне ставлення судді
Суддя повинен забезпечувати рівне ставлення до всіх осіб, чиї справи
розглядаються у суді, незалежно від національної належності, статі, віку, сексуальної
орієнтації, соціально-економічного становища.
У Коментарях до «Бангалорських принципів поведінки суддів» вказано на
обов’язок судді бути ознайомленим з міжнародними стандартами, що забороняють
національну, расову, статеву, етнічну, релігійну дискримінацію, та бути вільним від
упередженості у цих питаннях.
До цього також можна додати, що суддя має бути вільним від упередженості
відносно ВІЛ-інфікованих осіб, осіб з фізичними вадами тощо.
Підсумовуючи, можна зазначити, що суддя у своїй діяльності має дотримуватись
балансу між сторонами, щоб кожен міг використати своє право на справедливий суд.
Суддя своєю поведінкою повинен демонструвати чемність, уміння володіти
собою та повагу до членів правової спільноти, сторін у справі, не повинен
використовувати образливі слова
Суддя, який перебуває на адміністративні посаді в суді, повинен утримуватись від
поведінки, що може призвести до втрати довіри у рівність статусу суддів і у колективне
управління внутрішньою діяльністю суду. Так, у Висновках першої експертної комісії
міжнародної асоціації суддів (Мадрид, 23–27.09.2001р.) «Призначення та роль голів судів»
вказано:
«Голови судів не повинні виконувати свої адміністративні функції у спосіб, що
може поставити під загрозу незалежність інших суддів або незаконно вплинути на них
при здійсненні ними правосуддя. Чільна роль голови суду не повинна виходити за межі
адміністративних питань і використовуватися для впливу на хід судового процесу або на
прийняття судових рішень».

Компетентність та старанність судді
Ефективність судової системи вимагає від суддів високого рівня професійної
свідомості. Судді повинні забезпечувати високий рівень професійної компетентності за
допомогою базової підготовки та подальшого навчання, що забезпечить їм належну
кваліфікацію.
У Пояснювальному меморандумі до «Європейської хартії про закон щодо статусу
суддів» підкреслюється, що судді повинні підтримувати високий рівень компетентності,
який вимагається від них при розгляді справ. «Це означає, що високий рівень
компетентності і вміння є постійною вимогою до судді при дослідженні справ та
винесенні рішень. А також що суддя повинен підтримувати цей високий рівень, якщо це
необхідно, за допомогою професійної перепідготовки». Як зазначено далі у тексті, суддям
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має бути гарантовано її проходження. Хартія декларує «право судді на перепідготовку за
власною ініціативою».
Компетентність вимагає юридичних знань, навичок, ретельності підготовки.
Професійна компетентність має бути очевидною при виконанні суддею своїх
обов’язків.
Як зазначено у Коментарях до «Бангалорських принципів поведінки суддів»,
зниженню рівня професійної компетентності сприяють такі фактори, як алкоголізм,
фізичне нездоров’я судді. Меншою мірою цей рівень знижується від недостатнього
досвіду, особистої нестриманості судді, призначення на посаду судді особи, яка в силу рис
свого характеру не може виконувати ці обов’язки.
Якщо знання судді глибокі й широкі об’ємні, це посилює громадську довіру до
нього.
Професійний рівень необхідно постійно підвищувати. Це є обов’язком судді.
Безперервна можливість підвищення кваліфікації має бути запроваджена на всіх рівнях
судової системи, і не тільки через систему державних органів, а й через недержавні
організації (асоціації суддів тощо).
Здатність судді проявляти старанність залежить від низки факторів: особистих
рис характеру, обсягу роботи, достатності ресурсів (технічна допомога). Актуальними у
цьому контексті є питання відносин у сім’ї судді, його відпочинку тощо.
Вказані міжнародні стандарти отримали закріплення і розвиток у законодавстві
України. Так, ч. 6 ст. 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що
суддя, призначений на посаду судді вперше, проходить щорічну двотижневу підготовку у
Національній школі суддів України. Суддя, який обіймає посаду судді безстроково,
проходить підготовку у Національній школі суддів України не менше, ніж раз на три роки.

Чесність та непідкупність судді
Чесність є атрибутом моральності. Високі стандарти поведінки для судді
необхідні не тільки у публічному, а й у приватному житті.
У коментарях до «Бангалорських принципів поведінки суддів» зазначено: «Суддя
повинен не тільки при виконанні службових обов’язків діяти чесно та у манері, що
відповідає судовій». І далі: «Судді слід уникати поведінки, яка зменшить повагу до нього з
боку громадськості».
З урахуванням постійної еволюції моральних цінностей стосовно приватного
життя людини видається неможливим визначити такі правила й для приватного життя
судді. Тому й не існує будь-якого писаного стандарту поведінки судді у приватному
житті, але суддя сам має знайти певний баланс у питанні, чи поставить його поведінка під
сумнів його чесність в очах громадськості. Суддя має бути не тільки чесним, а й
виглядати таким в очах громадськості. У цьому контексті слід ще раз згадати вказівку
Парламентської асамблеї Ради Європи у Резолюції № 1165 про те, що публічні особи
повинні усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у суспільстві,
автоматично збільшує рівень тиску на приватність їхнього життя (п. 6).
Слід пам’ятати, що громадськість очікує від судді бездоганної поведінки. Ця
поведінка, безумовно, має бути вищою за той рівень, якого громадськість вимагає від
пересічного громадянина.
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2.4.2. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОДЕКСУ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ ТА БАНГАЛОРСЬКИХ
ПРИНЦИПІВ.
Стаття Кодексу
Стаття 1
Суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог
закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також
дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри
громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість
суду.

Бангалорські принципи
ЦІННІСТЬ 1
Незалежність
Принцип

Незалежність судових органів є передумовою верховенства
закону і засадничою гарантією справедливого розгляду справи в
Стаття 2
суді. Тож суддя повинен обстоювати і зразково реалізовувати
Суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його
принцип незалежності судових органів в його індивідуальному та
діяльність, пов’язану зі здійсненням правосуддя, та бути незалежним від інституційному аспектах.
своїх колег у процесі прийняття рішень. Він не має права
Застосування
використовувати своє посадове становище в особистих інтересах чи в
1.1. Суддя повинен виконувати свою професійну функцію
інтересах інших осіб та не повинен дозволяти цього іншим.
незалежно, виходячи з власної оцінки фактів та відповідно до
свідомого розуміння закону, не зважаючи при цьому на будь-які
Стаття 5
зовнішні впливи, стимули, тиски, загрози чи втручання, прямі або
Незалежність судді під час здійснення правосуддя є передумовою дії
непрямі, хоч би від кого вони йшли і хоч би якими були їхні
принципу верховенства права та невід’ємною складовою справедливого
причини.
суду.
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1.2. Суддя повинен бути незалежним стосовно суспільства в
Суддя повинен виконувати свої професійні обов’язки незалежно, цілому і стосовно конкретних сторін судової справи, в якій суддя
виходячи виключно з фактів, установлених на підставі власної оцінки повинен винести рішення.
доказів, розуміння закону, верховенства права, що є гарантією
1.3. Суддя повинен не тільки не мати неналежних зв’язків з
справедливого розгляду справи в суді, не зважаючи на будь-які зовнішні виконавчою та законодавчою гілками влади і не діяти під їхнім
впливи, стимули, загрози, втручання або публічну критику.
впливом, але й поводитися таким чином, щоб відсутність таких
зв’язків і впливу була очевидна для стороннього спостерігача.
Стаття 17
1.4. При виконанні професійних обов’язків суддя повинен
Суддя має право брати участь у громадській діяльності, публічних бути незалежним від своїх колег у рішеннях, які йому належить
заходах, якщо вони не завдають шкоди його статусу, авторитету суду і не виносити самостійно.
можуть вплинути на здійснення правосуддя, проте повинен уникати
взаємовідносин, які можуть вплинути на незалежність та
неупередженість судді
Стаття 6

Стаття 1
Суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог
закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання
високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у
чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

ЦІННІСТЬ 2
Неупередженість
Принцип

Неупередженість є необхідною умовою належного
виконання суддею своїх обов’язків. Вона знаходить вияв не лише у
Суддя повинен старанно й неупереджено виконувати покладені змісті рішення, але й у ході судового процесу, що передує винесенню
на нього обов’язки та вживати заходів для поглиблення своїх знань та рішення.
вдосконалення практичних навичок.
Стаття 7

Застосування
2.1. При виконанні своїх професійних обов’язків суддя не
повинен виявляти особистої прихильності, небезсторонності або
Стаття 10
Суддя повинен виконувати обов’язки судді безсторонньо і упередженості.
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неупереджено та утримуватися від поведінки, будь-яких дій або
2.2. Суддя повинен дбати про те, щоб його поведінка – як у
висловлювань, що можуть призвести до виникнення сумнівів у рівності залі суду, так і поза ним – сприяла збереженню і поглибленню
професійних суддів, народних засідателів та присяжних при здійсненні переконання суспільства, адвокатів і сторін судового процесу у
правосуддя.
неупередженості судді й судових органів.
Стаття 17
2.3. Суддя повинен, наскільки це можливо, вести себе таким
Суддя має право брати участь у громадській діяльності, публічних
заходах, якщо вони не завдають шкоди його статусу, авторитету суду і не
можуть вплинути на здійснення правосуддя, проте повинен уникати
взаємовідносин, які можуть вплинути на незалежність та неупередженість
судді.

чином, щоб звести до мінімуму випадки, які можуть стати підставою
для відсторонення його від розгляду справи або від винесення
рішення.

2.4. Щодо справи, розгляд якої йому доручено або може
бути доручено, суддя не повинен робити жодних свідомих
коментарів, здатних, як можна резонно очікувати, вплинути на
Стаття 11
Суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію про результат цієї справи або поставити під сумнів справедливість ходу
судовий розгляд та не допускати порушення принципу гласності процесу. процесу; суддя так само не повинен робити будь-яких публічних чи
Суддя у визначеному законом порядку надає засобам масової інформації інших коментарів, здатних вплинути на справедливість судового
розгляду справи стосовно будь-якої особи чи питання.
можливість отримувати інформацію, не допускаючи при цьому
порушення прав і свобод громадян, приниження їх честі й гідності, а
також авторитету правосуддя.
Стаття 12
Суддя не може робити публічних заяв, коментувати в засобах масової
інформації справи, які перебувають у провадженні суду, та піддавати
сумніву судові рішення, що набрали законної сили. Суддя не має права
розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку з розглядом
справи.
Матеріал підготовлений Іриною Зарецькою, радником з правових питань Проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID
«Справедливе правосуддя»
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2.4.3. ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ 3. ТЕСТУВАННЯ.

Питання 1
Вкажіть, в якому випадку суддя має право заявити самовідвід від участі в
розгляді справи?
Виберіть одну відповідь:
a. у разі фактору ускладнення зовнішнього впливу на себе
b. у разі тиску громадськості на процес винесення рішення
c. у разі неможливості ухвалення ним об’єктивного рішення у справі
d. у разі сумніву щодо достовірності інформації, представленої сторонами

Питання 2
Судові рішення мають бути обґрунтовані та оголошені публічно. Однак судді
____________ роз’яснювати, якими переконаннями вони керувалися при прийнятті таких
рішень.
Виберіть одну відповідь:
a. зобов’язані
b. не зобов’язані
c. мають право
d. не мають право
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Питання 3
Відповідно до норм Кодексу суддівської етики, затв. Рішенням ХІ чергового
з’їзду суддів України 22 лютого 2013 року, суддя повинен бути прикладом ________.
Виберіть одну відповідь:
a. неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права,
присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою
зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та
справедливість суду
b. законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди
поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність,
неупередженість та справедливість суду
c. неухильного дотримання конституційних принципів верховенства права
та законності.
d. неухильного дотримання вимог закону та загальновизнаних етичних
норм поведінки

Питання 4
Вкажіть, який з Бангалорських принципів передбачає, що «суддя повинен
дотримувати високих стандартів поведінки суддів і обстоювати їх з метою поглиблення
громадської довіри до судових органів, що має першорядне значення для підтримання
незалежності судової гілки влади»?
Виберіть одну відповідь:
a. неупередженість
b. дотримання етичних норм
c. чесність і непідкупність
d. Незалежність

Питання 5
Вкажіть, який з Бангалорських принципів діяльності судді є «передумовою
верховенства закону і засадничою гарантією справедливого розгляду справи в суді»?
Виберіть одну відповідь:
a. незалежність
b. рівність
c. неупередженість
d. чесність і непідкупність
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Питання 6
Вкажіть, який з Бангалорських принципів передбачає, що «суддя повинен дбати
про те, щоб його поведінка була бездоганною з точки зору стороннього спостерігача»?
Виберіть одну відповідь:
a. неупередженість
b. незалежність
c. чесність і непідкупність
d. дотримання етичних норм

Питання 7
Вкажіть, який з Бангалорських принципів передбачає, що «суддя повинен
виконувати свої професійні обов’язки, виявляючи належну повагу до всіх осіб, зокрема
до сторін судового процесу, свідків, адвокатів, працівників суду та колег-суддів, і
уникаючи відмінностей у ставленні до них з огляду на будь-які не пов’язані з суттю
справи підстави, які не є суттєвими для належного виконання ним цих обов’язків»?
Виберіть одну відповідь:
a. рівність
b. неупередженість
c. чесність і непідкупність
d. Чесність

Питання 8
Вкажіть, який з Бангалорських принципів передбачає, що «суддя повинен
виконувати всі свої професійні обов’язки, включаючи винесення відкладених рішень,
ефективно, справедливо і з розумною швидкістю»?
Виберіть одну відповідь:
a. компетентність і старанність
b. неупередженість
c. неупередженість та стриманість
d. ефективність

Питання 9
Вкажіть, яка теза відповідає змісту норми статті 4 Кодексу суддівської етики,
затв. рішенням ХІ чергового з’їзду суддів України 22 лютого 2013 року?
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Виберіть одну відповідь:
a. порушення правил етичної поведінки, встановлені Кодексом можуть
самі по собі застосовуватися для визначення ступіня вини
b. порушення правил етичної поведінки, встановлені Кодексом НЕ можуть
самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарно
відповідальності
c. порушення правил етичної поведінки, встановлені Кодексом НЕ можуть
самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарно
відповідальності та визначати ступінь вини
d. Порушення правил етичної поведінки, встановлені Кодексом можуть
самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарно
відповідальності та визначати ступінь вини

Питання 10
Вкажіть, який з Бангалорських принципів передбачає, що «суддя та члени його
сім’ї не повинні ні вимагати, ні приймати жодних подарунків, заповітів, кредитів або
послуг у зв’язку з будь-чим, що суддя зробив, має зробити або не зробити в рамках
виконання ним своїх професійних обов’язків»?
Виберіть одну відповідь:
a. незалежність
b. чесність і непідкупність
c. неупередженість
d. дотримання етичних норм

Питання 11
Під час розгляду скарги, проходячи коридором суду повз скаржника, слідчий
суддя промовляє: «Слідчий захворіла» й на заперечення скаржника відповідає: «Давайте
без емоцій». За десять хвилин у залі судових засідань, слідчий суддя відкриває судове
засідання, оголошує про розгляд скарги й не звертаючись до секретаря судового
засідання, сам перевіряє прибуття до суду учасників даного судового провадження.
Встановивши особу скаржника, слідчий суддя зазначає: «Слідчий РВ МВС про час
слухання справи була повідомлена належним чином, причини неприбуття до суду
невідомі» та розглянула скаргу. Чи порушено принципи суддівської етики та якщо так, то
які?
Виберіть одну відповідь:
a. так, принцип компетентності і старанності
b. так, принцип неупередженості (об"єктивності, безсторонності)
c. жодних принципів суддівської етики не було порушено
d. так, принцип незалежності судді
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Питання 12
Під час розгляду справи, яка має резонансне значення, в багатьох засабах масової
інформації надаються висновки щодо винуватості особи. Думки по справі також
висловлюються колегами, близькими родичами та знайомими. Вкажіть, як має діяти
суддя під час прийняття рішення по справі?
Виберіть одну відповідь:
a. бути повністю незалежним стосовно суспільства, колег, близьких родичів
та знайомих
b. врахувати значний суспільний резонанс справи та думку суспільства
c. використати засоби масової інформації як джерело доказової бази
d. врахувати позицію колег, проте не звертати уваги на суспільну думку

Питання 13
Судді можуть займатися діяльністю, яка не належить до їхніх офіційних функцій.
Для уникнення фактичних або передбачуваних конфліктів інтересів така діяльність має
бути сумісною з їх ______:
Виберіть одну відповідь:
a. неупередженістю та незалежністю
b. компетентністю і старанністю
c. незалежністю і чесністю
d. чесністю і непідкупністю

Питання 14
Вкажіть, який з Бангалорських принципів передбачає, що «перебуваючи під
постійною прискіпливою увагою громадськості, суддя повинен добровільно й охоче
погоджуватися з обмеженнями щодо своєї поведінки, які пересічному громадянинові
можуть видатись обтяжливими»?
Виберіть одну відповідь:
a. компетентність і старанність
b. рівність
c. неупередженість
d. дотримання етичних норм

Питання 15
Вкажіть, які критерії етичних
«Бангалорські принципи діяльності судді»?

принципів

поведінки

судді

визначають
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Виберіть одну відповідь:
a. незалежність, неупередженість, чесність і непідкупність, дотримання
етичних норм, рівність, компетентність і старанність, ефективність та
відповідальність
b. незалежність, неупередженість, чесність і непідкупність, дотримання
етичних норм, рівність, компетентність і старанність
c. незалежність, неупередженість, чесність і непідкупність, дотримання
етичних норм
d. незалежність, підпорядкованість законові, особиста автономія,
неупередженість та стриманість, ефективність

Питання 16
Вкажіть, як Кодекс суддівської етики, затв. рішенням ХІ чергового з’їзду суддів
України 22 лютого 2013 року регулює участь судді в Інтернет-форумах?
Виберіть одну відповідь:
a. суддя має право на різноманітні форми спілкування в мережі Інтернет
без будь-яких обмежень
b. така участь є допустимою, проте суддя може розміщувати, коментувати
лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та
судової влади
c. така участь є недопустимою, навіть стосовно коментарів і інформації,
використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади
d. Така участь є допустимою за умови попередньої згоди голови суду

Питання 17
Вкажіть, який з Бангалорських принципів передбачає, що «суддя повинен дбати
про підтримку порядку та додержання правил пристойності під час усіх судових
розглядів і вести себе терпляче, гідно і ввічливо щодо сторін судового процесу,
присяжних, свідків, адвокатів та інших осіб, з якими суддя спілкується в рамках своїх
офіційних повноважень»?
Виберіть одну відповідь:
a. дотримання етичних норм
b. компетентність і старанність
c. неупередженість
d. Рівність
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Питання 18
Вкажіть, який з Бангалорських принципів передбачає, що «суддя повинен,
наскільки це можливо, вести себе таким чином, щоб звести до мінімуму випадки, які
можуть стати підставою для відсторонення його від розгляду справи або від винесення
рішення»?
Виберіть одну відповідь:
a. незалежність
b. чесність і непідкупність
c. дотримання етичних норм
d. Неупередженість

Питання 19
Вкажіть, який з Бангалорських принципів передбачає, що «при виконанні своїх
професійних обов’язків суддя не повинен словами чи поведінкою виявляти прихильність
або упередженість до будь-якої особи або групи осіб, беручи до уваги підстави, що не
стосуються суті справи»?
Виберіть одну відповідь:
a. рівність
b. неупередженість
c. компетентність і старанність
d. дотримання етичних норм

Питання 20
Вкажіть, яке твердження є правильним, відповідно до норм Кодексу суддівської
етики, затв. рішенням ХІ чергового з’їзду суддів України 22 лютого 2013 року?
Виберіть одну відповідь:
a. суддя має право на позапроцесуальні взаємовідносини з одним із
учасників процесу або його представником у справі, якщо ці взаємовідносин не
можуть вплинути на незалежність та неупередженість судді
b. суддя має право на позапроцесуальні взаємовідносини з одним із
учасників процесу або його представником у справі в межах загальновизнаних
етичних норм поведінки
c. суддя зобов’язаний уникати позапроцесуальних взаємовідносин з одним
із учасників процесу або його представником
d. суддя повинен уникати позапроцесуальних взаємовідносин з одним із
учасників процесу або його представником у справі за відсутності інших
учасників процесу.
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2.4.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ.
Незалежність судді

Суддя завжди має зважувати – чи слід йому погоджуватись на зустріч, де
можуть бути присутні представники обвинувачення або захисту, які беруть участь у
справі, що перебуває у провадженні судді.

Принцип незалежності суддів у поєднанні з вимогою неупередженості
зобов’язує суддю при розгляді справ бути вільним від будь-яких політичних переваг та
партійних зобов’язань. Звідси й заборона суддям бути членами політичних партій.

В даному контексті слід враховувати:


якщо дружина чи чоловік судді є активним політиком, суддя має бути
достатньо відірваним від його (її) діяльності, щоб не склалася
громадська думка, що суддя підтримує певну партію чи партійного
діяча. Судді слід уникати супроводжування своєї дружини (чи
чоловіка) на політичні зібрання;



якщо якесь політичне зібрання проводиться у помешканні судді на
запрошення іншого з членів подружжя, судді слід заперечити проти
цього або залишити на цей час приміщення.


Як роз’яснено у коментарях до «Бангалорських принципів поведінки
суддів», отримання суддею будь-яких нагород чи подарунків за свою діяльність порушує
принцип незалежності суддів.

Суддя не зобов’язаний давати будь-кому офіційні роз’яснення по суті
справи, що перебуває у його провадженні, або вже розглянутої справи.

Втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним
службових обов’язків або добитися ухвалення неправосудного рішення за кримінальним
законодавством України призводить до кримінальної відповідальності (ст. 376,377
Кримінального кодексу України). Так, об’єктивний бік злочину, передбаченого ст. 376
КК України, становлять дії з втручання в діяльність судді. Втручанням у даному випадку
визнається певна форма впливу на свідомість та волю судді. При цьому для кваліфікації
не має значення, в якій формі (яким способом і за допомогою яких засобів) здійснюється
такий вплив. Це може бути: прохання, рекомендація, вказівка, вимога, критика судді у
засобах масової інформації до вирішення справи, обіцянка всіляких вигод, погрози щодо
судді або його родичів тощо. Втручання завжди спрямоване на діяльність судді, пов’язану
зі здійсненням правосуддя.

Не можуть кваліфікуватись як втручання у діяльність судді ті дії винної
особи, що вчиняються нею з мотивів помсти після того, як суддя вже виконав свої
службові обов’язки чи постановив судовий акт. Такі дії можуть мати ознаки одного зі
злочинів, передбачених ст. 377-379 КК України.
Неупередженість (об’єктивність, безсторонність) судді

Сприйняття судді як необ’єктивного, схильного до тієї чи іншої сторони чи
або до конкретного результату може виникнути з різних причин:


нестриманості судді під час допиту сторін та учасників судового
процесу;



втрати ним контролю за своєю поведінкою.

Це може проявлятися як словесно, так і у фізичних діях.
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Прикладом висловлювань судді, що сприймаються як прояв його
упередженості, можуть слугувати залякування, використання слів, які можуть
сприйматися як образа, використання принизливих епітетів та порівнянь, негативних
стереотипів (за ознаками статі, культури, національності тощо).

Прикладом фізичних дій, які створюють враження необ’єктивності судді,
може бути так звана «мова тіла»: міміка обличчя, вигуки, жести рук тощо.

Слід уникати й таких ситуацій, коли суддя перебирає на себе функції
захисту або обвинувачення, фактично самостійно допитуючи сторону або учасника
процесу і не даючи обвинувачу або захиснику задавати питання. А також коли у
подальшому в судових рішеннях суддею дається оцінка лише тим показам, які
прозвучали на запитання судді.

Суддя має уникати пікіровки з адвокатами, а також приватних спілкувань з
будь-якою зі сторін чи її представниками, свідками. Тобто будь-яких ситуацій, коли
зовнішня поведінка судді сприймається збоку сторони, як упереджена.

Слід пам’ятати, що там, де внаслідок недостатнього самоконтролю з боку
судді створюється враження його упередженості, воно негативно впливає не лише на хід
судового процесу у конкретній справі, а й на довіру громадськості до судової влади у
цілому;

Суддя, який займає адміністративну посаду, повинен старанно виконувати
адміністративні обов’язки, не виявляючи прихильності або упередженості, і підтримувати
свою професійну компетентність у царині судового адміністрування на належному рівні,
а також співробітничати з іншими суддями та працівниками суду щодо керівництва
судовою діяльністю.

Суддя, який займає адміністративну посаду, повинен вимагати від
персоналу, працівників суду та інших осіб, що перебувають під його керівництвом і
контролем, щоб ті додержували тих самих стандартів відданості справі й старанності, що
і сам суддя, та утримувалися від проявів прихильності або упередженості при виконанні
своїх посадових обов’язків.

Суддя, який займає адміністративну посаду, не повинен безпідставно
приймати на роботу персонал. Такий суддя повинен виконувати свої повноваження щодо
прийняття на роботу працівників безсторонньо та з урахуванням належного рівня їхньої
кваліфікації. Суддя повинен уникати кумівства й фаворитизму.

Суддя повинен взяти самовідвід від участі в процесі, в якому його
неупередженість може бути обґрунтовано поставлена під сумнів, за певних обставин, у
тому числі коли:


Суддя має особисту прихильність або упередженість щодо однієї зі
сторін або її адвоката, або ж має власну інформацію стосовно
оспорюваних фактів, які фігурують у справі;



Суддя попередньо був адвокатом у справі, що розглядається, або
адвокат, з яким суддя раніше займався юридичною практикою під час
їхньої спільної праці, є захисником у цій справі, або суддя був свідком
у справі;



Суддя знає, що або він сам як приватна особа чи опікун/піклувальник,
або дружина/чоловік, мати/батько чи дитина судді, де б вони не жили,
або будь-який інший член родини судді, який мешкає разом з ним, має
певний інтерес, пов’язаний зі справою, яка буде розглядатися, або є з
однією зі сторін у процесі, або має інший суттєвий інтерес, на який це
провадження може суттєво вплинути;



Суддя або жінка/чоловік судді, або родич третього ступеня
спорідненості будь-кого з них, а так само жінка/чоловік такої особи:
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є стороною в цьому процесі або колегою, керівником чи опікуном
/ піклувальником однієї зі сторін;



бере участь у цьому провадженні як адвокат;



відомий судді як особа, що має суттєвий інтерес, на який це
провадження може суттєво вплинути;



ймовірно буде, наскільки судді відомо, важливим свідком у цій
справі.


Суддя повинен бути поінформованим про власні економічні інтереси як
приватної особи або опікуна/піклувальника і докладати розумних зусиль для того, щоби
бути поінформованим про особисті економічні інтереси дружини/чоловіка та
неповнолітніх дітей судді, які мешкають разом з ним.
Незалежність судочинства та громадська думка

Суддя та працівники суду повинні здобути гідний імідж в очах адвокатів,
сторін у процесі, народних засідателів/присяжних, свідків та інших осіб.

Представники суддівського корпусу повинні уникати висловлювань
публічної критики на адресу осіб, діяльність яких пов’язана із судовою системою.

Судді та їхні підлеглі повинні встановити постійний зв’язок із засобами
масової інформації, а також із органами законодавчої та виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування.

Судді мають практикувати проведення зустрічей та виступів у школах,
запрошення учнів шкіл відвідати суд.

Судді повинні підтримувати власну кваліфікацію шляхом проведення та
участі у заходах в рамках безперервної освіти суддів.

Потрібно залучати громадян як партнерів шляхом проведення опитувань
щодо їхнього ставлення до суддів та судів.

Оперативно відповідати на безпідставну критику на адресу суддів та судів.

Ставитись належно і з повагою до сторін у судому процесі, адвокатів,
народних засідателів/присяжних, свідків та інших осіб.
Дотримання етичних норм

Суддя має заборонити використовувати своє житло членами сім’ї під
юридичний офіс, адвокатську контору тощо.

Суддя може бути членом благочинних, спортивних, релігійних організацій,
але не може бути в таких організаціях радником, консультантом тощо. Суддя має
утримуватись від участі у таких громадських організаціях, які проповідують
дискримінацію за національною, статевою, релігійною ознакою (це може бути записано у
розділах статутів про членство в організації).

Суддя не повинен брати участі у громадських спорах, пам’ятаючи, що його
публічні коментарі можуть сприйматися громадськістю як точка зору носія судової гілки
влади.

Суддя повинен дотримуватись самоконтролю, уникати «нерозумного
темпераменту», оскільки це несумісно із гідністю судді.

Суддя завжди має враховувати репутацію того місця, яке він відвідує.
Зрозуміло, що немає будь-яких заборон на відвідування пабів, барів, казино та
аналогічних установ. Однак з точки зору здорового глузду та обережності слід
враховувати, як такі візити можуть сприйматися стороннім спостерігачем. Приміром,
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одна справа грати у карти з друзями чи сім’єю, та інша – коли суддя є постійним
відвідувачем барів, казино тощо.

Суддя має уникати появи на комерційному радіо чи телебаченні, що могло
б сприйматися, як реклама чи сприяння фінансовим інтересам цієї чи іншої організації
або їх спонсорів. Однак, приміром, визнається доцільною участь судді у програмах,
пов’язаних із роз’ясненням закону чи стосовно ролі судової гілки влади тощо.

Суддя повинен надавати пріоритет судовій функції над усіма іншими
видами діяльності.

За умови належного виконання своїх обов’язків суддя має право займатися
літературною, педагогічною діяльністю, виступати з лекціями, брати участь у діяльності,
що пов’язана з правом, законодавством тощо. Суддя може займатись іншою діяльністю,
якщо це є сумісним із високим статусом посади судді та не перешкоджає виконанню ним
своїх обов’язків.

Суддя не може особисто або через представників займатися
підприємницькою діяльністю.

Суддя має бути обізнаним про свої матеріальні інтереси та вживати
розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про матеріальні інтереси своєї родини.

Суддя має право вступати в асоціації суддів, входити в інші організації, що
представляють інтереси суддів.

Аналогічне положення міститься й у ч. 2 ст. 55 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», де, зокрема, зазначено, що суддя має право брати участь у
суддівському самоврядуванні для вирішення внутрішньої діяльності суду. Судді можуть
утворювати об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів,
підвищення професійного рівня.

Суддя та члени його родини не вправі приймати подарунки, позики,
заповіти чи допомогу в іншій формі, якщо це викликано діями, які суддя вчинив, планує
вчинити, чи за його бездіяльність у зв’язку з виконанням ним своїх посадових обов’язків.
 Суддя може приймати пам’ятні подарунки невеликої вартості, якщо це
зроблено без наміру вплинути на виконання ним своїх обов’язків.

2.4.5. ФОРУМ.
Для обговорення на форумі цього модулю пропонується три теми
(висловлювання, твердження), щодо яких Ви можете висловити свою думку (погодитись з
твердженням чи заперечити його), навести аргументи "за" і "проти" тощо. КОЖЕН
учасник має висловитися щонайменше з ОДНІЄЇ теми. Однак при бажанні можна
висловитися і щодо кожної із запропонованих тем.
Тема 1. «Суспільна думка»: Чи впливає суспільна думка на прийняття суддею
рішень?
Тема 2. «Довіра суспільства до правосуддя»: Визначте критерії підвищення рівня
довіри суспільства до правосуддя.
Тема 3. «Професійний розвиток суддів»: Професійний розвиток суддів – що Ви в
нього вкладаєте? Як Ви його розумієте?
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2.5. МОДУЛЬ 4. Поведінка судді під час здійснення правосуддя.
2.5.1. ПОВЕДІНКА СУДДІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ
(міні - лекція).
На розвиток демократичних принципів здійснення правосуддя, викладених у
статті 6 Конвенції про захист прав і людини і основоположних свобод, Міжнародному
пакті про громадянські та політичні права, Основних принципах щодо незалежності
судових органів, схвалених резолюціями Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та
13 грудня 1985 року, Рекомендації щодо ефективного впровадження Основних принципів
незалежності судових органів, схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 15
грудня 1989 року, Бангалорських принципах поведінки суддів, схвалених резолюцією
№ 2006/23 Економічної та Соціальної ради ООН від 26.07.2006 р., Європейську хартію
про закон щодо статусу суддів, Рекомендацію CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради
Європи, Рішенням ХІ чергового з’їзду суддів України 22 лютого 2013 року
затверджено Кодекс суддівської етики.
Чинне законодавство у сфері судоустрою, а саме Закон України «Про судоустрій
і статус суддів» не містить визначення поняття етики судді, не конкретизує його по суті,
хоча передбачає відповідальність за порушення етичних норм. Правила суддівської етики
сформульовано у загальному вигляді в Кодексі суддівської етики (далі – Кодекс).
Важливо зазначити, що Кодекс не є законом, а його положення спрямовані
на встановлення етичних стандартів, пов’язаних зі статусом судді, а також на
формування високих стандартів поведінки, які мають дотримуватись суддями.
Викладені у Кодексі норми не можуть застосовуватись як самостійні підстави для
дисциплінарної відповідальності суддів і визначати ступінь їх провини. Порушення
морально-етичних принципів і правил поведінки суддів може стати підставою для
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 92
Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Законодавець у імперативній формі в
Законі України «Про судоустрій і статус суддів» у пункті 2 частини 5 статті 55 зазначив,
що суддя зобов’язаний дотримуватись правил суддівської етики. Статтею 57 цього Закону
встановлено, що питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, що
затверджується з’їздом суддів України. Законом України «Про запобігання корупції» від
14 жовтня 2014 року передбачено, що правила етичної поведінки є правовою основою для
кодексів чи стандартів поведінки, дія вказаного закону поширюється і на професійних
суддів.
Кодекс відображає основні вимоги до етики судді та частково враховує
Бангалорські принципи поведінки суддів, а саме: незалежність, об’єктивність, чесність та
непідкупність, дотримання етичних норм, рівне ставлення, компетентність та старанність.
Формально розділ II Кодексу суддівської етики «Поведінка судді під час
здійснення правосуддя» можна розділити на:
 1. норми етичної поведінки судді по відправленню правосуддя:
- незалежність судді (ст. 5, 6 Кодексу суддівської етики);
- об’єктивність судді (ст. 15 Кодексу суддівської етики);
- компетентність судді (ст. 7 Кодексу суддівської етики);
 2. норми етичної поведінки судді у взаємовідносинах з учасниками процесу
та іншими особами:
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-

межі здійснення правосуддя (ст. 8 Кодексу суддівської етики);
прояв етичної поведінки судді під час здійснення правосуддя ( ст.ст. 9,
10, 14);

 3. етична поведінки судді поза залою судового засідання:
- етична поведінка судді і ЗМІ (ст. 11 Кодексу суддівської етики);
- висловлювання суджень (ст. 13 Кодексу суддівської етики)
1.
Незалежність суддів - один із головних конституційних принципів
правосуддя, на основі якого формується правовий статус судді у державі. Незалежність
судових органів є передумовою верховенства закону і засадничою гарантією
справедливого розгляду справи в суді. У рішенні Конституційного Суду України у
справі щодо офіційного тлумачення положень ч. 1, 2 ст. 126 Конституції України, ч. 2 ст.
13 Закону України «Про статус суддів» роз’яснено, що «незалежність суддів є
невід'ємною складовою їхнього статусу. Вона є конституційним принципом організації та
функціонування судів, а також професійної діяльності суддів, які при здійсненні
правосуддя підкоряються лише закону». Положенням ч. 2 ст. 126 Конституції України
встановлено, що вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Вищезазначене
положення необхідно розуміти як забезпечення незалежності суддів у зв'язку зі
здійсненням ними правосуддя, а також як заборону будь-яких дій щодо суддів, незалежно
від форми їх прояву, з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб, фізичних та юридичних осіб з метою
перешкодити виконанню суддями професійних обов'язків або схилити їх до винесення
неправосудного рішення тощо». Аналогічні положення містяться в Основних принципах
незалежності судових органів, схвалених резолюціями № 40/32 та № 40/146 Генеральної
Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, згідно з якими 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 яких би то не було причин.
Відповідно до ст. ст. 5, 6 Кодексу суддівської етики незалежність судді під час
здійснення правосуддя є передумовою дії принципу верховенства права та невід’ємною
складовою справедливого суду. Суддя повинен виконувати свої професійні обов’язки
незалежно, виходячи виключно з фактів, установлених на підставі власної оцінки доказів,
розуміння закону, верховенства права, що є гарантією справедливого розгляду справи в
суді, не зважаючи на будь-які зовнішні впливи, стимули, загрози, втручання та публічну
критику.
Незалежність судді означає, що при здійсненні своїх повноважень він керується
тільки законом і ніхто не має права давати йому будь-які вказівки або прямими чи
непрямими способами впливати на нього. Судді мають бути незалежними у тому числі
від впливу урядових чиновників, засобів масової інформації, громадської думки, впливу
членів родини.
При здійсненні правосуддя незалежність суддів означає:
1) Судді незалежні від суду вищої ланки.
Скасовуючи рішення і направляючи справу на новий розгляд, суд вищої
ланки не має права вирішувати наперед питання про оцінку доказів і висновок суду.
2) Судді незалежні від висновків органів досудового слідства і прокурора, а
також від висновків і поглядів учасників судового засідання. Судді оцінюють докази
за своїм переконанням, ніякі докази не мають для них наперед встановленої сили.
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3) Незалежність суддів усередині судової колегії - кожен із суддів має право
брати участь у дослідженні доказів, обговоренні й прийнятті рішень за своїм
переконанням.
Об’єктивність судді - є необхідною умовою для належного виконання ним своїх
обов’язків.
Неупереджений розгляд справ є основним обов’язком судді. Суддя має право
заявити самовідвід у випадках, передбачених процесуальним законодавством, у разі
наявності упередженості щодо одного із учасників процесу, а також у випадку, якщо
судді з його власних джерел стали відомі докази чи факти, які можуть вплинути на
результат розгляду справи. Суддя не повинен зловживати правом на самовідвід. Суддя
заявляє самовідвід від участі в розгляді справи у разі неможливості ухвалення ним
об’єктивного рішення у справі (ст. 15 Кодексу суддівської етики).
Об’єктивність судді проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, але й в
усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття. При цьому необхідно
розрізняти два критерії оцінки об’єктивності судді під час здійснення ним правосуддя:
- об’єктивна безсторонність, яка полягає у встановленні фактів (їх наявності
або відсутності), які можуть ставити під сумнів незалежність судді
(легітимність складу суду)
- суб’єктивна безсторонність, яка полягає у відсутності упередженості або
тенденційності в поведінці судді при розгляді конкретної справи.
За загальним правилом, існує презумпція особистої безсторонності суддів
доти, доки не доведено інше.
Як вказано у «Бангалорських принципах поведінки суддів», суддя повинен
заявити самовідвід від участі у розгляді справи в тому випадку, якщо для нього не є
можливим винесення об’єктивного рішення у справі. Приклади таких випадків: 1) у судді
склалося реальне упереджене ставлення до якоїсь зі сторін; 2) раніше при розгляді цього
самого предмету спору суддя виступав як адвокат чи був свідком; 3) суддя або члени його
родини матеріально зацікавлені у вирішенні даної справи.
У зв’язку з цим експертами відзначалось, що у разі появи сумнівів у громадян
щодо незалежності та неупередженості суддів суд не сприймається як справедливий. Це
впливає на рівень довіри до правосуддя в цілому.
Неупереджений суддя складає свою думку у справі на підставі об’єктивних фактів,
а не особистих почуттів та схильностей, тобто неупереджено, об’єктивно та справедливо.
Об’єктивність судді має розглядатися у двох аспектах – як внутрішній стан судді,
його свобода від будь-яких схильностей, упередженостей, а також як дії судді
сприймаються стороннім спостерігачем.
Так, приміром, у справі «Саундерс проти Сполученого Королівства» (Saunders vs
the United Kingdom) від 17.12.1996 р. Європейський суд з прав людини визнав дії суду
такими, що порушують принцип безсторонності та факт порушення національним
судом п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. У цій справі було
встановлено, що до початку її слухання у суді присяжних за обвинуваченням у вчиненні
злочину особою неєвропейського походження кілька присяжних припустилися
висловлювань расистського змісту. Суддя, що головував у справі, прийняв рішення не
розпускати журі присяжних. Оскільки весь склад журі запевнив, що справу буде
розглянуто безсторонньо. Європейський суд у цій справі констатував, що ситуація, яка
склалася, дає підстави для сумніву в безсторонності суду.
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Компетентність судді – суддя повинен старанно й неупереджено виконувати
покладені на нього обов’язки та вживати заходів для поглиблення своїх знань та
вдосконалення практичних навичок (ст. 7 Кодексу суддівської етики).
Ефективність судової системи вимагає від суддів високого рівня професійної
свідомості. Судді повинні забезпечувати високий рівень професійної компетентності за
допомогою базової підготовки та подальшого навчання, що забезпечить їм належну
кваліфікацію.
У Пояснювальному меморандумі до «Європейської хартії про закон щодо статусу
суддів» підкреслюється, що судді повинні підтримувати високий рівень компетентності,
який вимагається від них при розгляді справ. «Це означає, що високий рівень
компетентності і вміння є постійною вимогою до судді при дослідженні справ та
винесенні рішень. А також що суддя повинен підтримувати цей високий рівень, якщо це
необхідно, за допомогою професійної перепідготовки». Як зазначено далі у тексті, суддям
має бути гарантовано її проходження. Хартія декларує «право судді на перепідготовку за
власною ініціативою».
Компетентність вимагає юридичних знань, навичок, ретельності підготовки.
Професійна компетентність має бути очевидною при виконанні суддею своїх
обов’язків.
Як зазначено у Коментарях до «Бангалорських принципів поведінки суддів»,
зниженню рівня професійної компетентності сприяють такі фактори, як алкоголізм,
фізичне нездоров’я судді. Меншою мірою цей рівень знижується від недостатнього
досвіду, особистої нестриманості судді, призначення на посаду судді особи, яка в силу
рис свого характеру не може виконувати ці обов’язки.
Якщо знання судді глибокі й широкі об’ємні, це посилює громадську довіру до
нього.
Професійний рівень необхідно постійно підвищувати. Це є обов’язком судді.
Здатність судді проявляти старанність залежить від низки факторів: особистих
рис характеру, обсягу роботи, достатності ресурсів (технічна допомога). Актуальними у
цьому контексті є питання відносин у сім’ї судді, його відпочинку тощо.
2.
Межі здійснення правосуддя – суддя повинен здійснювати судочинство в
межах та порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність,
ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб (ст. 8
Кодексу суддівської етики).
При здійсненні взаємодії з іншими учасниками процесу: сторонами у справі,
прокурором, адвокатом – представником сторони, свідками, експертами, така взаємодія
завжди має бути лише у судовому засіданні і лише в межах, визначених процесуальним
законом. Позапроцесуальні відносини із зазначеними особами виключаються. Крім того,
необхідно зауважити, що сторони у судовий процес з’являються знервованими,
роздратованими, інколи поводять себе неадекватно. Саме від поведінки судді під час
розгляду справи, залежить загальна спрямованість процесу, забезпечення можливості
створення обстановки, найбільш прийнятної для виконання вимог процесуального закону
щодо повного з’ясування всіх обставин справи, які будуть покладені в основу
поновленого ним рішення.
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Прояв етичної поведінки судді під час здійснення правосуддя – суддя під час
здійснення правосуддя не повинен допускати прояв неповаги до людини за ознаками
раси, статі, національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного
становища, фізичних вад тощо та дозволяти цього іншим. Суддя повинен виконувати
обов’язки судді безсторонньо і неупереджено та утримуватися від поведінки, будь-яких
дій або висловлювань, що можуть призвести до виникнення сумнівів у рівності
професійних суддів, народних засідателів та присяжних при здійсненні правосуддя.
Суддя повинен уникати поза процесуальних взаємовідносин з одним із учасників процесу
або його представником у справі за відсутності інших учасників процесу (ст.ст. 9, 10, 14
Кодексу суддівської етики).
Дотримання етичних норм, демонстрація
невід’ємною частиною діяльності суддів.

дотримання

етичних

норм

є

У Висновках першої експертної групи міжнародної асоціації суддів (Вале де
Браво, 31 жовтня – 4 листопада 2004р.) «Правила етичної поведінки суддів, їх
застосування та додержання» зазначено:
«Головна відповідальність за додержання стандартів гідної поведінки та етичних
норм покладена на самого суддю, тож його поведінка як публічна, так і приватна, завжди
повинна бути сумісною з суддівською незалежністю, неупередженістю та чесністю».
Суддя повинен забезпечувати рівне ставлення до всіх осіб, чиї справи розглядаються у
суді, незалежно від національної належності, статі, віку, сексуальної орієнтації,
соціально-економічного становища.
У Коментарях до «Бангалорських принципів поведінки суддів» вказано на
обов’язок судді бути ознайомленим з міжнародними стандартами, що забороняють
національну, расову, статеву, етнічну, релігійну дискримінацію, та бути вільним від
упередженості у цих питаннях.
До цього також можна додати, що суддя має бути вільним від упередженості
відносно ВІЛ-інфікованих осіб, осіб з фізичними вадами тощо.
3.
Суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію про судовий
розгляд та не допускати порушення принципу гласності процесу. Суддя у визначеному
законом порядку надає засобам масової інформації можливість отримувати інформацію,
не допускаючи при цьому порушення прав і свобод громадян, приниження їх честі й
гідності, а також авторитету правосуддя. Суддя, що перебуває на адміністративній посаді
в суді, повинен утримуватися від поведінки, дій або висловлювань, які можуть призвести
до виникнення сумнівів у єдиному статусі суддів і в те, що професійні судді здійснюють
колективне вирішення питань організації роботи суду (ст. ст. 11, 13 Кодексу суддівської
етики).
Існує загальна тенденція підвищення уваги засобів масової інформації до судових
справ. Право громадськості на отримання інформації є основоположним принципом,
що випливає зі ст.10 Європейської конвенції про захист прав людини та основних
свобод.
Однак перед розглядом справи суддя має утриматись від будь-яких, у тому числі
й публічних, коментарів, що могли б поставити під сумнів його об’єктивність при
вирішенні справи. В цьому контексті важливі такі аспекти, коли дії судді можуть
бути сприйняті, як порушення ним норм «Бангалорських принципів»:
1) використання суддею засобів масової інформації з метою створення іміджу та
задля кар’єри;
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2) контакти судді з представниками ЗМІ поза судом, надання будь-якої
інформації у справах, що перебувають у провадженні як самого судді, так і його колег
«Судді висловлюються насамперед через свої рішення та не повинні
роз’яснювати їх у пресі або робити публічні заяви у пресі щодо справ у їхньому
провадженні. У випадках, коли на суддю або суд здійснюється тиск або нападки з боку
ЗМІ (або з боку відповідних політичних чи громадських діячів через ЗМІ) з причин,
пов’язаних із відправленням правосуддя, Консультативна рад європейських суддів
вважає, що з огляду на обов’язок суддівської стриманості відповідний суддя повинен
утримуватися від реагування через ті самі канали».
Суддя, який перебуває на адміністративній посаді в суді, повинен утримуватись
від поведінки, що може призвести до втрати довіри у рівність статусу суддів і у
колективне управління внутрішньою діяльністю суду. Так, у Висновках першої
експертної комісії міжнародної асоціації суддів (Мадрид, 23–27.09.2001р.) «Призначення
та роль голів судів» вказано:
«Голови судів не повинні виконувати свої адміністративні функції у спосіб, що
може поставити під загрозу незалежність інших суддів або незаконно вплинути на них
при здійсненні ними правосуддя. Чільна роль голови суду не повинна виходити за межі
адміністративних питань і використовуватися для впливу на хід судового процесу або на
прийняття судових рішень».
Підсумовуючи, можна зазначити, що суддя у своїй діяльності має дотримуватись
балансу між сторонами, щоб кожен міг використати своє право на справедливий суд.
Суддя своєю поведінкою повинен демонструвати чемність, уміння володіти
собою та повагу до членів правової спільноти.
Слід пам’ятати, що громадськість очікує від судді бездоганної поведінки. Ця
поведінка, безумовно, має бути вищою за той рівень, якого громадськість вимагає від
пересічного громадянина.
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2.5.2. ЕТИКА СУДДІВ (презентація).
Слайд 1

Слайд 2
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Слайд 3

Слайд 4
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Слайд 5

Слайд 6
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Слайд 7

Слайд 8
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Слайд 9

Слайд 10
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2.5.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ.
Незалежність судді

Суддя завжди має зважувати – чи слід йому погоджуватись на зустріч, де
можуть бути присутні представники обвинувачення або захисту, які беруть участь у
справі, що перебуває у провадженні судді.

Принцип незалежності суддів у поєднанні з вимогою неупередженості
зобов’язує суддю при розгляді справ бути вільним від будь-яких політичних переваг та
партійних зобов’язань. Звідси й заборона суддям бути членами політичних партій.

В даному контексті слід враховувати:

кщо дружина чи чоловік судді є активним політиком, суддя має бути
достатньо відірваним від його (її) діяльності, щоб не склалася
громадська думка, що суддя підтримує певну партію чи партійного
діяча. Судді слід уникати супроводжування своєї дружини (чи
чоловіка) на політичні зібрання;

кщо якесь політичне зібрання проводиться у помешканні судді на
запрошення іншого з членів подружжя, судді слід заперечити проти
цього або залишити на цей час приміщення.

Як роз’яснено у коментарях до «Бангалорських принципів поведінки
суддів», отримання суддею будь-яких нагород чи подарунків за свою діяльність порушує
принцип незалежності суддів.

Суддя не зобов’язаний давати будь-кому офіційні роз’яснення по суті
справи, що перебуває у його провадженні, або вже розглянутої справи.

Втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним
службових обов’язків або добитися ухвалення неправосудного рішення за кримінальним
законодавством України призводить до кримінальної відповідальності (ст. 376,377
Кримінального кодексу України). Так, об’єктивний бік злочину, передбаченого ст. 376
КК України, становлять дії з втручання в діяльність судді. Втручанням у даному випадку
визнається певна форма впливу на свідомість та волю судді. При цьому для кваліфікації
не має значення, в якій формі (яким способом і за допомогою яких засобів) здійснюється
такий вплив. Це може бути: прохання, рекомендація, вказівка, вимога, критика судді у
засобах масової інформації до вирішення справи, обіцянка всіляких вигод, погрози щодо
судді або його родичів тощо. Втручання завжди спрямоване на діяльність судді, пов’язану
зі здійсненням правосуддя.

Не можуть кваліфікуватись як втручання у діяльність судді ті дії винної
особи, що вчиняються нею з мотивів помсти після того, як суддя вже виконав свої
службові обов’язки чи постановив судовий акт. Такі дії можуть мати ознаки одного зі
злочинів, передбачених ст. 377-379 КК України.
Неупередженість (об’єктивність, безсторонність) судді

Сприйняття судді як необ’єктивного, схильного до тієї чи іншої сторони чи
або до конкретного результату може виникнути з різних причин:


нестриманості судді під час допиту сторін та учасників судового
процесу;



втрати ним контролю за своєю поведінкою.
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Це може проявлятися як словесно, так і у фізичних діях.

Прикладом висловлювань судді, що сприймаються як прояв його
упередженості, можуть слугувати залякування, використання слів, які можуть
сприйматися як образа, використання принизливих епітетів та порівнянь, негативних
стереотипів (за ознаками статі, культури, національності тощо).

Прикладом фізичних дій, які створюють враження необ’єктивності судді,
може бути так звана «мова тіла»: міміка обличчя, вигуки, жести рук тощо.

Слід уникати й таких ситуацій, коли суддя перебирає на себе функції
захисту або обвинувачення, фактично самостійно допитуючи сторону або учасника
процесу і не даючи обвинувачу або захиснику задавати питання. А також коли у
подальшому в судових рішеннях суддею дається оцінка лише тим показам, які
прозвучали на запитання судді.

Суддя має уникати пікіровки з адвокатами, а також приватних спілкувань з
будь-якою зі сторін чи її представниками, свідками. Тобто будь-яких ситуацій, коли
зовнішня поведінка судді сприймається збоку сторони, як упереджена.

Слід пам’ятати, що там, де внаслідок недостатнього самоконтролю з боку
судді створюється враження його упередженості, воно негативно впливає не лише на хід
судового процесу у конкретній справі, а й на довіру громадськості до судової влади у
цілому;

Суддя, який займає адміністративну посаду, повинен старанно виконувати
адміністративні обов’язки, не виявляючи прихильності або упередженості, і підтримувати
свою професійну компетентність у царині судового адміністрування на належному рівні,
а також співробітничати з іншими суддями та працівниками суду щодо керівництва
судовою діяльністю.

Суддя, який займає адміністративну посаду, повинен вимагати від
персоналу, працівників суду та інших осіб, що перебувають під його керівництвом і
контролем, щоб ті додержували тих самих стандартів відданості справі й старанності, що
і сам суддя, та утримувалися від проявів прихильності або упередженості при виконанні
своїх посадових обов’язків.

Суддя, який займає адміністративну посаду, не повинен безпідставно
приймати на роботу персонал. Такий суддя повинен виконувати свої повноваження щодо
прийняття на роботу працівників безсторонньо та з урахуванням належного рівня їхньої
кваліфікації. Суддя повинен уникати кумівства й фаворитизму.

Суддя повинен взяти самовідвід від участі в процесі, в якому його
неупередженість може бути обґрунтовано поставлена під сумнів, за певних обставин, у
тому числі коли:
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Суддя має особисту прихильність або упередженість щодо однієї зі
сторін або її адвоката, або ж має власну інформацію стосовно
оспорюваних фактів, які фігурують у справі;



Суддя попередньо був адвокатом у справі, що розглядається, або
адвокат, з яким суддя раніше займався юридичною практикою під час
їхньої спільної праці, є захисником у цій справі, або суддя був свідком
у справі;



Суддя знає, що або він сам як приватна особа чи опікун/піклувальник,
або дружина/чоловік, мати/батько чи дитина судді, де б вони не жили,
або будь-який інший член родини судді, який мешкає разом з ним, має
певний інтерес, пов’язаний зі справою, яка буде розглядатися, або є з
однією зі сторін у процесі, або має інший суттєвий інтерес, на який це
провадження може суттєво вплинути;
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Суддя або жінка/чоловік судді, або родич третього ступеня
спорідненості будь-кого з них, а так само жінка/чоловік такої особи:


є стороною в цьому процесі або колегою, керівником чи
опікуном / піклувальником однієї зі сторін;



бере участь у цьому провадженні як адвокат;



відомий судді як особа, що має суттєвий інтерес, на який це
провадження може суттєво вплинути;



ймовірно буде, наскільки судді відомо, важливим свідком у цій
справі.


Суддя повинен бути поінформованим про власні економічні інтереси як
приватної особи або опікуна/піклувальника і докладати розумних зусиль для того, щоби
бути поінформованим про особисті економічні інтереси дружини/чоловіка та
неповнолітніх дітей судді, які мешкають разом з ним.
Незалежність судочинства та громадська думка

Суддя та працівники суду повинні здобути гідний імідж в очах адвокатів,
сторін у процесі, народних засідателів/присяжних, свідків та інших осіб.

Представники суддівського корпусу повинні уникати висловлювань
публічної критики на адресу осіб, діяльність яких пов’язана із судовою системою.

Судді та їхні підлеглі повинні встановити постійний зв’язок із засобами
масової інформації, а також із органами законодавчої та виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування.

Судді мають практикувати проведення зустрічей та виступів у школах,
запрошення учнів шкіл відвідати суд.

Судді повинні підтримувати власну кваліфікацію шляхом проведення та
участі у заходах в рамках безперервної освіти суддів.

Потрібно залучати громадян як партнерів шляхом проведення опитувань
щодо їхнього ставлення до суддів та судів.

Оперативно відповідати на безпідставну критику на адресу суддів та судів.

Ставитись належно і з повагою до сторін у судому процесі, адвокатів,
народних засідателів/присяжних, свідків та інших осіб.
Дотримання етичних норм

Суддя має заборонити використовувати своє житло членами сім’ї під
юридичний офіс, адвокатську контору тощо.

Суддя може бути членом благочинних, спортивних, релігійних організацій,
але не може бути в таких організаціях радником, консультантом тощо. Суддя має
утримуватись від участі у таких громадських організаціях, які проповідують
дискримінацію за національною, статевою, релігійною ознакою (це може бути записано у
розділах статутів про членство в організації).

Суддя не повинен брати участі у громадських спорах, пам’ятаючи, що його
публічні коментарі можуть сприйматися громадськістю як точка зору носія судової гілки
влади.

Суддя повинен дотримуватись самоконтролю, уникати «нерозумного
темпераменту», оскільки це несумісно із гідністю судді.

Суддя завжди має враховувати репутацію того місця, яке він відвідує.
Зрозуміло, що немає будь-яких заборон на відвідування пабів, барів, казино та
аналогічних установ. Однак з точки зору здорового глузду та обережності слід
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враховувати, як такі візити можуть сприйматися стороннім спостерігачем. Приміром,
одна справа грати у карти з друзями чи сім’єю, та інша – коли суддя є постійним
відвідувачем барів, казино тощо.

Суддя має уникати появи на комерційному радіо чи телебаченні, що могло
б сприйматися, як реклама чи сприяння фінансовим інтересам цієї чи іншої організації
або їх спонсорів. Однак, приміром, визнається доцільною участь судді у програмах,
пов’язаних із роз’ясненням закону чи стосовно ролі судової гілки влади тощо.

Суддя повинен надавати пріоритет судовій функції над усіма іншими
видами діяльності.

За умови належного виконання своїх обов’язків суддя має право займатися
літературною, педагогічною діяльністю, виступати з лекціями, брати участь у діяльності,
що пов’язана з правом, законодавством тощо. Суддя може займатись іншою діяльністю,
якщо це є сумісним із високим статусом посади судді та не перешкоджає виконанню ним
своїх обов’язків.

Суддя не може особисто або через представників займатися
підприємницькою діяльністю.

Суддя має бути обізнаним про свої матеріальні інтереси та вживати
розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про матеріальні інтереси своєї родини.

Суддя має право вступати в асоціації суддів, входити в інші організації, що
представляють інтереси суддів.

Аналогічне положення міститься й у ч. 2 ст. 55 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», де, зокрема, зазначено, що суддя має право брати участь у
суддівському самоврядуванні для вирішення внутрішньої діяльності суду. Судді можуть
утворювати об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів,
підвищення професійного рівня.

Суддя та члени його родини не вправі приймати подарунки, позики,
заповіти чи допомогу в іншій формі, якщо це викликано діями, які суддя вчинив, планує
вчинити, чи за його бездіяльність у зв’язку з виконанням ним своїх посадових обов’язків.
 Суддя може приймати пам’ятні подарунки невеликої вартості, якщо це
зроблено без наміру вплинути на виконання ним своїх обов’язків.

2.5.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ (міні-лекція).
Дисциплінарна відповідальність суддів, її відмінність від відповідальності за
порушення норм суддівської етики
У Висновках Першої експертної комісії Міжнародної асоціації суддів «Правила
етичної поведінки суддів, їх застосування та додержання» (31.10 – 04.11.2004р., Вале-деБраво) у п.6 вказано:
«Важливо не плутати етичні принципи з дисциплінарними питаннями. Навпаки,
необхідно визнати, що етичні принципи випливають із професійного досвіду всіх суддів і
запроваджені для того, щоб сприяти правосуддю взагалі, а також кращому розумінню
роботи суддів. Етичні принципи повинні також допомагати розвиткові суддівської
культури».
Статус судді передбачає права й обов’язки останнього, а також механізм
притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення із займаної посади. Всі
елементи статусу судді перебувають у тісному правовому зв’язку між собою, який
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забезпечує дотримання основоположних гарантій здійснення судочинства, зокрема
незалежності та відсутності будь-якого стороннього тиску на людину в мантії.
Невід’ємним елементом ефективності та незалежності судочинства є
відповідальність суддів. Зважаючи на статус судді та значення його рішень для
суспільства, важливо гарантувати професійність та ефективність суддівства.
Відповідальність суддів є невід’ємним атрибутом незалежності судочинства.
Суддя, як носій судової влади при здійсненні правосуддя є незалежним від будьякого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя самостійно на основі
Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права. Держава
охороняє самостійність і незалежність суддів, встановлюючи спеціальні гарантії, які
стосуються не тільки особливого порядку призначення суддів, а й притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності.
Особливість статусу суддів має суттєвий вплив на визначення підстав
дисциплінарної відповідальності суддів, кола суб’єктів, які можуть ініціювати питання
про дисциплінарну відповідальність суддів, органів, що правомочні вирішувати такі
питання.
До порушень, які мають своїм наслідком підрив авторитету правосуддя можна
віднести: систематичне або одноразове порушення правил суддівської етики (п. 3 ч. 1 ст.
92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Відповідно до ст.94 Закону «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне
провадження щодо судді здійснюють:
1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів місцевих та
апеляційних судів;
2) Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів
Верховного Суду України.
Дисциплінарна відповідальність.
Підставами дисциплінарної відповідальності судді закон визнає:
1) умисне або внаслідок недбалості:
а) незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в
розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне
порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило
учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання
процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи
підвідомчості;
б) незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення
аргументів сторін щодо суті спору;
в) порушення засад гласності і відкритості судового процесу;
г) порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і
судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні
перед судом їх переконливості;
ґ) незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації
прав інших учасників судового процесу;
д) порушення правил щодо відводу (самовідводу);
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2) безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви,
скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням
вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення
для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;
3) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що
підриває авторитет правосуддя, у тому числі прояв неповаги під час здійснення
судочинства до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового
процесу;
4) умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав
участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;
5) розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі
таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду
справи у закритому судовому засіданні;
6) неповідомлення суддею органів суддівського самоврядування та
правоохоронних органів про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення
правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших
осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу
конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в
інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів
після того, як йому стало відомо про такий випадок;
7) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про
реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт
інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);
8) втручання у процес здійснення судочинства іншими суддями;
9) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку,
встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;
10) зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне
незазначення відомостей, передбачених законодавством;
11) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми
особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить
складу злочину або кримінального проступку;
12) допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею
або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів
його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам;
13) ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на
законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої
ради юстиції;
14) визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або
правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом.
При цьому слід зазначити, що скасування або зміна судового рішення не має
наслідком притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його
ухваленні, крім випадків, коли порушення допущено внаслідок умисного порушення
норм права чи неналежного ставлення до службових обов'язків (ч. 2 ст.92 Закону).
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Отже, зі змісту норми Закону вбачається, що поняття дисциплінарного проступку
судді є набагато ширшим, ніж порушення суддею норм професійної етики.
Законодавцем у п.3 ч. 1 ст.92 Закону підкреслено, що систематичне або грубе
одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя,
може стати самостійною підставою дисциплінарної відповідальності судді.
Відповідно до ч.2 ст.93 Закону право на звернення зі скаргою (заявою) щодо
поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має
кожен, кому відомі такі факти. Так, за статистичними даними, лише за два роки – 20112012 – до ВККС надійшло 36323 звернень, при цьому у 10924 з них члени комісії не
знайшли підстав для відкриття дисциплінарного провадження (газета «Закон і бізнес». –
№2-3 (1093), 19-25.01.2013. – С.6).
Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує та розміщує на своєму
офіційному веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який
може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи
присяги судді.
Ч.4 ст.96 Закону визначено, що дисциплінарне стягнення до судді застосовується
не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової
непрацездатності або перебування судді у відпустці.
Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмови у її відкритті вирішує
Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ст.95 Закону).
Дисциплінарне провадження щодо судді передбачає здійснення перевірки даних
про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності,
відкриття дисциплінарної справи, її розгляд і прийняття рішення.
За наслідками дисциплінарного провадження Вища кваліфікаційна комісія суддів
України може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції
для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади.
Сама ж комісія вправі застосувати стосовно судді таке дисциплінарне стягнення
як догана (ст.97 Закону).
Останнім часом у юридичній літературі дискутується питання про те, чи
достатньо лише такої міри покарання за суддівські помилки. Існують точки зору, щоб
покарання за дисциплінарний проступок судді було диференційованим (газета «Закон і
бізнес». – №2-3 (1093), 19-25.01.2013. – С.6).
Видається, що такі точки зору не позбавлені обґрунтованості. Адже у кожному
конкретному випадку маємо справу з різними обставинами вчинення дисциплінарного
проступку, мотивами поведінки та різним ступенем винуватості судді. Можливо також
враховувати і досвід інших держав, які застосовують у таких випадках кілька видів
дисциплінарних стягнень.
Вища кваліфікаційна комісія, здійснюючи дисциплінарні провадження щодо
суддів та вирішуючи питання про звернення до ВРЮ стосовно звільнення того чи іншого
судді із займаної посади, намагається знайти справедливий баланс між необхідністю
виправдати очікування громадськості в особі скаржника, що суддя, котрий порушив
закон або присягу, буде притягнутий до відповідальності чи звільнений, та важливістю
суворого дотримання процедурних прав судді при розгляді скарг, які стосуються його
поведінки.
133

Навчальна програма дистанційного курсу в режимі он-лайн “CУДДІВСЬКА ЕТИКА”
Суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної
відповідальності до Вищої ради юстиції або до Вищого адміністративного суду України.
Слід визнати, що наразі оформилась окрема категорія справ адміністративної
юрисдикції, а саме — справи про оскарження рішень, дій і бездіяльності ВККС. Особливе
значення мають справи, в яких Вищий адміністративний суд України розглядає питання
про правомірність притягнення судді до дисциплінарної відповідальності або про відмову
в порушенні дисциплінарного провадження на підставі поданої скарги, та справи, що
стосуються порушення суддями присяги.
Звільнення судді за порушення присяги
Особа, що вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після
складання присяги судді. Така норма закладена у частині 1 статті 56 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів».
Аналіз тексту присяги судді дозволяє дійти висновку, що міжнародні стандарти
правосуддя були імплементовані у національне законодавство України. У тексті
суддівської присяги втілені основні положення «Бангалорських принципів поведінки
судді», а факт набуття суддею повноважень, пов’язаний з фактом прийняття присяги, і
механізмом введення в дію вищезгаданих принципів.
У спільному Висновку Венеціанської Комісії і Дирекції з технічного
співробітництва Генеральної дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи
щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
недопущення зловживань правом на оскарження» (Венеція, 15-16 жовтня 2010 року)
зазначалось, що точність і передбачуваність підстав і особливо гарантій незалежності
суддів відтак, слід намагатися уникати нечітких підстав або широких визначень.
Водночас, нове визначення містить дуже загальні поняття, такі як «вчинення ним дій, що
порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості
та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів» або «порушення моральноетичних принципів поведінки судді». Це видається особливо небезпечним, оскільки ці
нечіткі терміни можуть призвести до можливості використання їх як політичної зброї
проти суддів».
У рішенні Конституційного Суду України від 11.03.2011р. №2-рп/2011у справі
щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону
України «Про Вищу раду юстиції» зазначено:
«Додержання присяги є обов’язком судді, що передбачено ч.4 ст.55 Закону «Про
судоустрій і статус суддів» та кореспондується з п.5 ч.5 ст.126 Конституції України.
Вказане дає підстави вважати, що дотримання суддею присяги — його конституційно
визначений обов’язок. Таким чином, присяга має правову природу одностороннього,
індивідуального, публічно-правового, конституційного зобов’язання судді».
Водночас Конституційний Суд наголосив, що «…дотримання суддею своїх
обов’язків є необхідною умовою довіри до суду та правосуддя з боку суспільства».
Порушення морально-етичних принципів як підстава звільнення судді у
зв’язку із порушенням присяги
Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після
складення присяги судді. Така норма закладена у ч.1 ст.56 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів».
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Таким чином, момент набуття суддею повноважень чітко визначений
законодавцем і пов'язаний із фактом прийняття суддею присяги.
Зміст суддівської присяги міститься у ч. 2 ст. 56 вказаного Закону:
«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».
У тексті суддівської присяги втілені основні положення «Бангалорських
принципів поведінки судді», а набуття суддею повноважень, пов'язане з фактом її
прийняття, є механізмом введення в дію вищезгаданих принципів.
Разом із тим, коло обов’язків судді, про які йдеться у тексті присяги, є дещо
ширшим, ніж у згаданому вище документі. Так, у тексті присяги містяться слова «…не
вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади», що
дають підставу дійти висновку про те, що положення закону не містять вичерпних ознак
для кваліфікації проступків судді у площині питань порушення ним присяги. Тому при
розгляді відповідних справ органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо
судді, стикаються з прогалиною в правовому регулюванні. Аби її усунути, слід
керуватися принципом верховенства права, зміст якого, серед іншого, й передбачає
встановлення певного балансу.
Порушення присяги є багатогранним поняттям, яке вимагає досконалого й
точного розуміння. У рішенні Конституційного Суду України від 11.03.2011р. №2рп/2011 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих
положень Закону України «Про Вищу раду юстиції» зазначено:
«Додержання присяги є обов’язком судді, що передбачено ч.4 ст.55 Закону «Про
судоустрій і статус суддів» та кореспондується з п.5 ч.5 ст.126 Конституції України.
Вказане дає підстави вважати, що дотримання суддею присяги — його конституційно
визначений обов’язок. Таким чином, присяга має правову природу одностороннього,
індивідуального, публічно-правового конституційного зобов’язання судді».
Водночас Конституційний Суд наголосив, що «…дотримання суддею своїх
обов’язків є необхідною умовою довіри до суду та правосуддя з боку суспільства».
Однак ці положення мають здебільшого суб’єктивний характер і вимагають
оцінки обставин, що супроводжували вчинення порушення, в сукупності.
Як зазначено в рішенні Конституційного Суду України №2-рп/2011: «Правовий
статус судді передбачає як конституційно визначені гарантії незалежності та
недоторканності суддів при здійсненні правосуддя, так і правову відповідальність за
невиконання своїх обов’язків. Згідно з Основним Законом України, суддя звільняється з
посади органом, що його обрав або призначив, у разі, зокрема, порушення присяги».
Порядок та підстави внесення подання про звільнення з посади за порушення
присяги встановлюються ст.116 Закону «Про судоустрій і статус суддів» та ст.32 Закону
«Про Вищу раду юстиції».
Відомості про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення
присяги, про факт дисциплінарного проступку судді Верховного Суду України або судді
вищого спеціалізованого суду, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи
прокурором, про обставини, викладені у скаргах на рішення Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, а також на рішення про притягнення до дисциплінарної
відповідальності прокурорів перевіряються членом Вищої ради юстиції за дорученням
Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції (ст.25 Закону України «Про Вищу
раду юстиції»).
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Порушення присяги є однією з підстав для звільнення з посади відповідно до п.5
ч.5 ст.126 Конституції. Факт такого порушення може бути виявлений або встановлений
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у процесі дисциплінарного
провадження.
Ведучи мову про відмінність дисциплінарного проступку від дій, що свідчать про
порушення суддею присяги, слід враховувати, що порушення присяги є проступком, який
за своєю суттю повинен бути не просто порушенням дисциплінарних стандартів, а
серйозним і неприпустимим діянням (див. з цього питання постанову Вищого
адміністративного суду України від 02.11.2010 р. у справі № П-112/10).
На відміну від дисциплінарного стягнення, яке застосовується в разі вчинення
неправомірних дій, окреслених ч. 1 ст. 92 Закону «Про судоустрій і статус суддів», якщо
порушено присягу, то застосовується особливий порядок припинення повноважень судді
у зв’язку з діянням, що є несумісним із високим званням судді.
У складах порушень, які окреслені ч. 1 ст. 92 Закону «Про судоустрій і статус
суддів» та передбачені ст.32 Закону «Про Вищу раду юстиції», вбачається суттєва
відмінність. Вона ж наявна й у наслідках: у першому випадку — накладення стягнення у
вигляді догани, а в другому — звільнення.
Якщо в процесі розгляду питання про звільнення судді за особливих обставин
Вища рада юстиції дійде висновку про відсутність підстав для звільнення судді, проте
вчинені суддею дії можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність, Вища рада
юстиції може прийняти рішення про притягнення суддів Верховного Суду України та
вищих спеціалізованих судів до дисциплінарної відповідальності, а щодо інших суддів –
про направлення матеріалів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Суддям варто ознайомитися з рішенням Європейського суду з прав людини від 9
січня 2013 року «Олександр Волков проти України» (заява № 21722/11) – в цьому
рішенні ЄСПЛ встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у зв’язку з відсутністю
незалежності та безсторонності ВРЮ з огляду на об’єктивні (процедура формування та
персональний склад ВРЮ) та суб’єктивні (особиста упередженість членів ВРЮ) критерії.
Процедуру формування ВРЮ Європейський суд визнав такою, що не відповідає
Конвенції, оскільки на той час більшість членів ВРЮ призначалась органами
законодавчої та виконавчої влади. Щодо її персонального складу ЄСПЛ вказав, що
Міністр юстиції та Генеральний прокурор, які матеріально, ієрархічно та адміністративно
залежні від основного місця роботи, не можуть вважатись незалежними та безсторонніми,
а останній, окрім того, очолює систему органів прокуратури, представники якої беруть
участь у розгляді суддями справ, що створює загрозу порушення вимоги безсторонності
як суддями при розгляді справ, так і Генеральним прокурором - щодо тих суддів, чиї
рішення він не підтримує. Останній довід також стосується тих членів ВРЮ, які
призначаються конференцією працівників прокуратури України.
Щодо особистої упередженості членів ВРЮ Європейський суд зазначив, що
оскільки члени ВРЮ пан Р.К та пан В.К. спершу проводили перевірки у справі про
звільнення заявника, а у подальшому брали участь у прийнятті відповідних рішень,
зокрема пан В.К. – у ролі головуючого на засіданні ВРЮ, вони не можуть вважатись
безсторонніми. Крім того, не може вважатись безстороннім пан С.К., який як Голова
парламентського комітету не забезпечив заявнику можливості прийняття ним присяги
члена ВРЮ, а також висловив несхвальну думку про провадження у справі за позовом
заявника щодо процедури обрання суддів на адміністративні посади, хоча прямо не
критикував дії самого заявника.
Європейський суд також встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у зв’язку з
відсутністю незалежності та безсторонності розгляду справи заявника парламентом
України з огляду на те, що:
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розгляд справи про звільнення судді законодавчим органом слугував
надмірній політизації процесу та свідчив про його невідповідність принципу
поділу влади;
він головним чином зводився до висловлення загальних думок на підставі
попередніх висновків ВРЮ та парламентського комітету та ухвалення
обов’язкового рішення народними депутатами, які не обов’язково є
фахівцями у галузі права, здатними вирішувати складі питання фактів і
права;
деякі членів парламентського комітету, зокрема пан С.К., були одночасно
членами ВРЮ та брали участь в ініціюванні, а потім - у розгляді справи
заявника в обох цих органах, та не мали законодавчо забезпеченої
можливості самовідводу, а отже не могли вважатись безсторонніми.

У контексті порушення п.1 ст. 6 Конвенції Європейський суд також зазначив, що
перегляд ВАСУ рішення про звільнення заявника не був достатнім та не забезпечив
виправлення допущених порушень, оскільки ВАСУ:




не мав повноважень скасувати рішення щодо звільнення, а лише міг визнати
їх незаконними, що створює невизначеність щодо юридичних наслідків
такого визнання;
не розглянув з належною ретельністю важливі аргументи заявника, зокрема
щодо відсутності безсторонності членів ВРЮ та парламентського комітету;
не оцінив доводів заявника щодо незаконності процедури голосування у
ВРУ, розтлумачивши їх які такі, що мають бути розглянуті Конституційним
судом України.

Крім того, Європейський суд зазначив, що оскільки судді ВАСУ також підпадали
під дисциплінарну юрисдикцію ВРЮ, вони не були незалежними та безсторонніми,
розглядаючи справу, стороною якої була ВРЮ, що також становить порушення п. 1 ст. 6
Конвенції.
Порушення принципу юридичної визначеності, передбаченого п.1 ст. ст. 6
Конвенції, було констатоване Європейським судом з огляду на відсутність у
законодавстві України положень щодо строків давності притягнення судді до
відповідальності за порушення присяги.
Крім того, порушення цього принципу було визнане Європейським судом у
зв’язку з недотриманням встановленої законодавством процедури особистого
голосування народних депутатів.
Розглянувши справу, Європейський суд також визнав, що ані створення палати
ВАСУ, яка розглядала справу заявника, ані визначення її складу не були легітимними,
оскільки здійснювались Головою ВАСУ, строк повноважень якого сплив, а отже, це не
був «суд, встановлений законом» у розумінні п.1 ст. 6 Конвенції.

2.5.5. СИТУАЦІЯ 1. Завдання.
Учасникам надаються 2 ситуативні задачі, щодо яких слід запропонувати
варіант вирішення та обґрунтувати його.
Вимоги до відповіді:
1) висловлення власного виходу із ситуації,
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2) аргументування такого вирішення із посиланням на а) чинне
законодавство (процесуальні кодекси), б) Кодекс суддівської етики та в)
міжнародні документи,
3) оцінка ситуації - наскільки вона типова,
4) наявність висновку.
Кожна ситуація оцінюватиметься з 10 балів. Максимальна сума балів за
виконання цього завдання - 20 балів.

Ситуація 1.
До місцевого суду надійшла справа, яка повинна розглядатися судом у складі
комісії.
Отримавши зазначену справу головуючий суддя не повідомив колег, які були
включені системою діловодства до складу колегії, про наявність цієї справи та без
погодження з ними призначив її до розгляду.
У день слухання справи головуючий суддя запізнився на розгляд цієї справи на
20 хв. та в категоричній формі повідомив колег, що вони повинні негайно зайти до зали
судового засідання для розгляду справи.
Надайте оцінку діям головуючого судді з урахуванням норм Кодексу суддівської
етики та наведіть власний вихід із ситуації.

2.5.6. СИТУАЦІЯ 2. Завдання.
Ситуація 2.
Суддя у невеликому населеному пункті приступає до розгляду цивільної справи.
У судовому засіданні з’ясовується, що позивачем по справі є людина, з якою суддя
відвідував (відвідувала) дитячий садочок, а з відповідачем проживає в одному під’їзді.
Представник позивача був колегою судді по юридичній фірмі.
Як повинен вчинити суддя в цій ситуації?

2.5.7. ФОРУМ.
Для обговорення на форумі цього модулю пропонується три теми
(висловлювання, твердження), щодо яких Ви можете висловити свою думку (погодитись з
твердженням чи заперечити його), навести аргументи "за" і "проти" тощо. КОЖЕН
учасник має висловитися щонайменше з ОДНІЄЇ теми. Однак при бажанні можна
висловитися і щодо кожної із запропонованих тем.
Тема 1. «Зовнішній вигляд судді»: Вважається, що зовнішній вигляд – це далеко
не ознака смаку судді, а невід’ємний атрибут суддівської етики. Наприклад, якщо
суддя носить годинник, вартість якого перевищує річний розмір суддівської
винагороди, громадяни ніколи не повірять у незалежність такого судді. Чи
погоджуєтеся Ви з цією думкою? Аргументуйте.
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Тема 2. «Витримка судді»: Побутує думка, що суддя повинен мати сталеві нерви,
і в жодному разі не повинен демонструвати свою роздратованість. Чи
погоджуєтесь Ви з такою думкою? Аргументуйте.
Тема 3. «Поводження в конфліктних ситуаціях»: Сторони у судовий процес часто
приходять знервованими, роздратованими, інколи поводять себе неадекватно.
Саме від судді залежить, як він вирішить непорозуміння, як відреагує на
неадекватну поведінку, щоб не дати всьому цьому переродитися у потужний
конфлікт; зупинити процес перетворення судового процесу на ринковий балаган.
Як Ви вирішуєте конфлікті ситуації в процесі?

2.6. МОДУЛЬ 5. Принципи і стандарти суддівської етики в
позасудовій поведінці суддів.
Очікувані результати цього модуля: по закінченні Модуля 5 слухачі курсу
зможуть:






пояснити необхідність дотримання правил поведінки судді в позасудовій
діяльності («для чого це важливо»);
розуміти суть обмежень, які накладаються на суддів відповідно до Кодексу
суддівської етики щодо позасудової діяльності;
вміти знаходити порушення основних принципів суддівської етики
вміти розмежовувати гарантії незалежності суддів, визначені законом, від
"вседозволеності" у суспільному та приватному житті.
вибудовувати свою поведінку у відповідності до принципів і стандартів
суддівської етики.

У цьому модулі РЕКОМЕНДОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ є міні-лекція
«Дотримання етичних норм у позасудовій поведінці судді» та презентація, а також
рекомендації. Завдання цього модуля є найбільш комплексним. Окрім висловлення своєї
позиції на форумі щодо 3-х нових тем, учасники мають пройти тестування (5 запитань
множинного вибору) і вирішити 3 запропоновані ситуативні завдання.

2.6.1. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ У ПОЗАСУДОВІЙ
ПОВЕДІНЦІ СУДДІ (міні-лекція).
Дотримання етичних норм, демонстрація дотримання етичних норм
невід’ємною частиною діяльності суддів як у їх судовій, так і в позасудовій діяльності.

є

У Висновках першої експертної групи міжнародної асоціації суддів (Вале де
Браво, 31 жовтня – 4 листопада 2004р.) «Правила етичної поведінки суддів, їх
застосування та додержання» зазначено:
«Головна відповідальність за додержання стандартів гідної поведінки та етичних
норм покладена на самого суддю, тож його поведінка як публічна, так і приватна, завжди
повинна бути сумісною з суддівською незалежністю, неупередженістю та чесністю».
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Здатність судді до самообмеження
Постійна увага з боку суспільства покладає на суддю обов’язок прийняти на себе
ряд обмежень. Як зазначено у «Бангалорських принципах поведінки суддів»,
«…обмеження, які б могли здатися обтяжливими для пересічного громадянина, суддя
приймає на себе добровільно». Встановлення певних обмежень для приватного й
публічного життя судді є необхідною умовою для цієї професії. У Висновках першої
експертної групи міжнародної асоціації суддів «Правила етичної поведінки суддів, їх
застосування та додержання» прямо вказано:
«Етичні принципи можуть не рекомендувати або навіть заборонити певну
поведінку, яка фактично є законною. Зміст цих принципів має на меті гарантувати, що
судді залишатимуться поза будь-якими підозрами, і заохотити їх до дотримання
якнайвищих стандартів».
Зазвичай це не означає, що суддя повинен бути ізольованим від суспільства, в
якому живе, оскільки судова система може лише тоді функціонувати належним чином,
коли судді не втрачають відчуття реальності.
Судді, будучи громадянами, мають основоположні права та свободи, що
захищаються Загальною декларацією прав людини, Європейською Конвенцією про
захист прав людини та основних свобод, як і інші громадяни, вони користуються
свободою слова, віровизнання, асоціацій та зборів. Проте, як констатується у «Основних
принципах незалежності судових органів», схвалених резолюціями №40/32 та №40/146
Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року:
«Судді повинні поводитись завжди таким чином, щоб забезпечити повагу до
своєї посади, зберегти неупередженість і незалежність судових органів». Суддя сам має
знайти розумний баланс між ступенем участі у житті суспільства та необхідністю
виглядати незалежним та об’єктивним при виконання своїх обов’язків.
У Висновках першої експертної комісії міжнародної асоціації суддів (Дублін, 12–
16.07.1987р.) зазначалось:
«…поведінку судді в його приватному житті слід брати до уваги в тому разі, коли
вона є такою, що підриває конче необхідну довіру до нього з боку громадськості, тобто з
боку тих, хто підлягає його юрисдикції. Будь-яка діяльність, що підриває репутацію
судді, заслуговує на осуд». І далі: «Коротше кажучи, той, хто погоджується стати суддею,
повинен також погодитися на обмеження, пов’язані з перебуванням на цій посаді»
(курсив наш).
У Коментарях до «Бангалорських принципів поведінки суддів» наводяться деякі з
обмежень, яких слід дотримуватись суддям:
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суддя не бере участі у розгляді справи, якщо будь-хто з членів його родини
виступає як представник будь-якої сторони чи в іншій формі має стосунок
до справи;



в особистих стосунках з адвокатами суддя повинен уникати ситуацій, що
могли б викликати обґрунтовану підозру чи могли б створити видимість
наявності у судді певних схильностей чи упередженого ставлення;
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суддя не повинен використовувати авторитет своєї посади задля досягнення
особистих інтересів (отримання будь-яких пільг, використання канцелярії
суду для особистих цілей – переписка з органами житлового забезпечення,
страховими кампаніями, туристичними організаціями тощо). Приміром, у
випадках конфліктів членів сім’ї судді з правоохоронними органами суддя
має право на правомірні засоби захисту інтересів перших, але не має права
на дії, які були б недоступними для пересічного громадянина, котрий не має
суддівських повноважень.

Цікавим у цьому контексті є досвід Кваліфікаційної колегії суддів Російської
Федерації щодо судді К. Так, за 8 місяців камери спостереження на шляхах зафіксували
12 випадків перевищення швидкості руху автомобілем, за кермом якого перебувала суддя
К. Службою Інспекції безпеки дорожнього руху їй було надіслано відповідні квитанції.
Не бажаючи сплачувати штраф, К. заявила про наявність у неї статусу судді та
неможливість притягнення її до адміністративної відповідальності й вимагала закрити
провадження у всіх справах про адміністративні правопорушення. Кваліфікаційна колегія
суддів визнала ці дії як такі, що вчинені в особистих інтересах та ганьблять статус судді.
Суддя оскаржила це рішення до Верховного Суду Російської Федерації. Верховний Суд
підтвердив рішення Кваліфікаційної колегії суддів, вказавши: «Суддівська
недоторканність є не особистим привілеєм громадянина, котрий обіймає посаду судді, а
засобом захисту публічних інтересів, передусім, інтересів правосуддя». І далі:
«Кваліфікаційна колегія дійшла висновку, що суддя К. неодноразово використовувала
інститут недоторканності суддів в особистих інтересах, тобто вчинила дії, що завдали
шкоди репутації судді та принизили авторитет судової влади».
«Судді належить поводитися бездоганно як під час судового розгляду, так і поза
судовим процесом, як у суді, так і поза судом, у своєму публічному та приватному житті.
Не можна сказати, що судді під мантією причеплюють крила, через що миттєво стають
ангелами; або ж одночасно з виголошенням присяги над головою судді з’являється німб
святості; але життя змінюється, темперамент вгамовується, додається зрілості.
Наживо...
«Щодо етичних питань найчастіше проблема, зокрема в молодих суддів, але
навіть і в старших, – це коли вони спілкуються будь-де поза межами суду і не з колегами.
Це найбільша проблема, коли поширюється інформація, яку не можна поширювати, або
яка не відповідає дійсності. Коли предметом обговорення стають судові рішення…»8
Суддя має усвідомлювати, якщо його/її життя до того, як він/вона стали суддею,
цікавило невелику групу осіб то, зараз це коло розрослося, без перебільшення, до
масштабів цілої країни. Суддя має добровільно прийняти усі обмеження, які накладає на
нього/неї суддівська присяга, мантія, статус тощо.
Наживо...
«Не знаю, чому я про це взагалі думав, але як обмеження – перше спало на думку
– тепер не можна танцювати п’яним на столі. Хоча я ніколи не танцював. Але от я
8

У рубриці «Наживо» використані цитати із інтерв»ю із суддями України, покладеними у текст проекту
книги «Бути суддею», розробленого Українською правничою фундацією в рамках грантової програми
Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя»
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прийняв присягу, потім подумав: не можна ж танцювати п’яним на столі… Суддівська
практика демонструє різні приклади ризикованої та дурної поведінки; ти поновлюєш на
службі міліціонерів чи не поновлюєш або інших державних службовців, які десь
потрапили в об’єктиви камер і були зафіксовані в сумнівних ситуаціях або ж у не дуже
адекватному стані. Звичайно, це сигнал, що треба поводитися хоча б трохи обачніше. Я
не вважаю, що я якось обмежений, просто треба поводитися гідно».
«Усвідомлення обов’язку та відповідальності заземляє новопризначених суддів
миттєво. Всі міняються. Вони поки не знають, кому зобов’язані, але вже знають, що
зобов’язані людям. Бо це ти, суддя, для людей. А не навпаки.
Суддя та конфіденційна інформація
Конфіденційна інформація, що стала відома судді в силу його посади, не може
бути використана ним чи розголошена будь-кому з метою, що не пов’язана виконанням
обов’язків судді.
Що слід розуміти під «конфіденційною інформацією»? Офіційне роз’яснення з
цього питання дав Конституційний Суд України у справі щодо офіційного тлумачення
положень ч. 1, 2 ст. 32, ч. 2, 3 ст. 34 Конституції України (рішення №1-9/2012 від
20.01.2012р.):
«Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до
якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень.
Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи
у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших
випадках, визначених законом (ч. 1, 2 ст. 21 Закону № 2657).
До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її
національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також
адреса, дата і місце народження (ч. 2 ст. 11 Закону № 2657). Конституційний Суд України
в абзаці першому пункту 1 резолютивної частини Рішення від 30 жовтня 1997 року № 5зп відніс до конфіденційної інформації про фізичну особу, крім вказаної, ще й відомості
про її майновий стан та інші персональні дані.
Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що перелік даних про особу,
які визнаються як конфіденційна інформація, не є вичерпним.
Вирішуючи питання щодо конфіденційності інформації про особу, яка займає
посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування,
та членів її сім’ї, Конституційний Суд України виходить з такого, що належність
інформації про фізичну особу до конфіденційної визначається в кожному конкретному
випадку. Перебування особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням функцій держави або
органів місцевого самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи,
а й додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів – суб’єктів
владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації
для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у
суспільстві».
Парламентська асамблея Ради Європи у своїй Резолюції № 1165 вказала, що
публічні особи повинні усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у
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суспільстві, автоматично збільшує рівень тиску на приватність їхнього життя (п. 6).
Згідно із законодавством України не належать до інформації з обмеженим доступом,
зокрема: декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи
займають виборну посаду в органах влади або обіймають посаду державного службовця,
службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії (ч. 6 ст. 6
Закону № 2939); персональні дані фізичної особи, яка претендує зайняти чи займає
виборну посаду (у представницьких органах) або посаду державного службовця першої
категорії, за винятком інформації, яка відповідно до закону визначена такою, що
належить до інформації з обмеженим доступом (ч. 4 ст. 5 Закону № 2297); відомості про
незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та
службових осіб (п. 5 четвертої. 4 ст. 21 Закону № 2657).
Суддя та соціальне середовище
Як вирішується питання обмежень, пов’язаних із перебуванням на посаді судді
за законодавством України?
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» і Кодексі суддівської етики
регламентовано обмеження, які накладаються на суддю в зв’язку з його посадою.
Так, ст. 53 Закону та ст. 16 Кодексу встановлено, що перебування на посаді судді
несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі
місцевого самоврядування та з представницьким мандатом.
Суддя не має права поєднувати свою діяльність із підприємницькою або
адвокатською діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), а також
входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що
має на меті одержання прибутку.
Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти
прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.
Наживо...
«Переконання політичні, релігійні повинні та можуть бути в судді, як у кожної
людини. Не може бути суддя байдужий, відсторонитися, відгородитися від суспільства
і сказати, що його це не стосується. Все одно все, що відбувається, проходить через
свідомість, через серце, але тільки на роботі це не повинно жодним чином позначатися.
Тут ти відсторонений від усіх своїх переконань. Тобто якщо вирішується якась справа,
де є представник певної несимпатичної для тебе політичної сили, ти в жодному разі не
повинен це показувати, ти повинен завжди бути неупередженим. І не тільки не
показувати, а щоб це не відбилося, не дай Бог, при прийнятті рішення. Ось це якраз той
баланс, якого повинен суддя завжди дотримуватися. Весь час балансувати, і баланс
повинен бути дотриманий».
«Ми не кажемо про те, що суддя не має права йти молитись до церкви, він має
право, вочевидь. Але він не може брати активної участі у релігійному об’єднанні, з
приводу навернення людей до цієї релігії, агітацію за ці погляди – я вважаю, що це
виходить за межі. Професія судді, зобов’язує цього не робити. А особливо коли це
стосується майнових чи якихось інших питань, наприклад, брати участь у зборі коштів
для церкви, чи в іншій діяльності, яка свідчить про його не тільки приналежність, а
демонстративну відданість церкві. Від такого слід утримуватись»
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Дотримання вимог щодо несумісності є прямим обов’язком судді, закріпленим у
ч. 5 ст. 54 Закону «Про судоустрій і статус суддів». Цій правовій нормі кореспондують
приписи ст. 115 цього Закону, відповідно до якої:
«Суддя звільняється з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності за
поданням Вищої ради юстиції, яке вноситься до органу, який обрав або призначив
суддю».
Суддя та приватне середовище.
«Людині життєво необхідно отримувати задоволення від спілкування з
однодумцями, людьми, котрі знають її змалку, з котрими зв’язує не кров, а спільні
погляди, цінності, а також інтереси. Дружба душевно збагачує людину, дарує відчуття
об’єднаності, розуміння того, що вона не одна в цьому світі.
Перед тим як стати суддею, людина, залежно від віку, професійної зайнятості,
суспільної активності, рівня комунікабельності, отримує досвід, що сприяє зародженню
дружніх стосунків. Друзі можуть жити в одному будинку, вчитися разом у школі,
університеті, займатися спортом або музикою, бути дружками на весіллі або ж
хрещеними дітей, працювати в одному офісі, брати участь у конференціях тощо.
Суддівство обов’язково просіє дружні стосунки, залишить біля судді тільки
випробуваних часом, принципами та обставинами людей. Друзі судді повинні
усвідомлювати, що зобов’язувати суддю вони не мають права. Справжній друг, що
ставиться до судді із повагою, ніколи не маніпулюватиме близькістю стосунків, не
шантажуватиме і не тиснутиме на морально-зв’язкові кнопки.
Наживо...
«Коло друзів у мене дуже обмежене. Це переважно колеги по роботі та сусіди, з
якими ми дружні стосунки підтримуємо уже багато років поспіль. Зустрічі у публічних
місцях ми проводимо доволі рідко, переважно з близькими людьми. Частіше ми або
зустрічаємось удома, або виїжджаємо на природу. Слід враховувати, що робота судді
накладає дуже багато обмежень. Тому я добре розумію, що якщо хтось мене побачить у
публічних місцях під час святкування, ще невідомо, як це може в подальшому вплинути
на мою роботу».
«Ми любимо з колегами навесні та восени поїхати на природу. У нас це склалося
традиційно, і голова суду нас підтримує, з нами їздить. Про роботу не говоримо, хоча
трапляється і таке. Ми там і співаємо, і граємо в різні ігри, танцюємо, шашлики
смажимо. Спів та волейбол… Для нас цікаво й безпечно перебувати в своєму колі».
«Для того щоб бути обережними, ми маємо не бути там, де може виникнути
загроза. От і все. Якщо ви вже десь випили, всяке в житті буває, то не треба, щоб вас
хтось підвозив і ви на очах у сусідів виповзали з авто. Поїдьте в інше місце, перебудьте,
поки прийдете до тями. А ні, то виїжджайте за місто, збирайте свою суто суддівську
компанію. Як ви виглядали, так ви і виглядали – вас бачили тільки колеги, ніхто чужий
вас не бачив».
Слід пам’ятати про те, що багато хто з друзів або ж приятелів судді завдяки
дружнім стосункам, сформованим під час навчання, можуть працювати у тій самій сфері:
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адвокатом, прокурором, податківцем, юридичним консультантом підприємства,
викладачем юридичного факультету, слідчим, судовим виконавцем, нотарем.
Також цілком можливо, що хтось із друзів обійматиме посаду в виконавчій або
законодавчій владі.
Для людини властиво намагатися використати дружні стосунки для розв’язання
тих або інших проблем. Тому для судді краще відразу розставити всі крапки над «і», щоб
не було розчарувань, образ та інтригування. Вчасне пояснення ситуації та вміння з
повагою поставити людину на місце, сказати «ні» – посилить повагу в тих, хто поважав
суддю як особистість та професіонала, і відведе від судді тих, хто нешанобливо ставився
до нього чи неї.
Суддя повинен чітко апелювати тим, що якими не були б стосунки, які
зобов’язання не виникали б у минулому або теперішньому (фінансові, моральні тощо),
недопустимо звертатися до нього/неї з метою вирішення своєї справи або вирішення
справи на користь третьої особи.
Наживо...
«Спочатку були спроби впливати. Але після того як мої знайомі зрозуміли, що
мої стосунки з ними не поширюються на їхні очікування щодо мене як судді, будь-які
спроби впливу припинилися. Я досить жорстко припиняю будь-які спроби»
Суддя та комунікація в соціальних мережах.
«Соціальні мережі набирають обертів та є дуже популярними. Розуміючи
значення соціальних мереж для спілкування, особливо у середовищі молодих суддів,
Кодекс суддівської етики наголошує, що «участь судді у соціальних мережах, Інтернетфорумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими,
проте суддя може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не
завдає шкоди авторитету судді та судової влади» (ст. 20 Кодексу суддівської етики).
Однак, крім цього, суддя має чітко усвідомлювати, що вся інформація, яку він чи
вона видає щодо себе у соціальних мережах, може бути використана неправомірно, може
зашкодити репутації не тільки самого судді, але й усього суду. Це стосується викладених
фотографій, зазначених родинних зв’язків, афішованих поглядів, а подекуди навіть кіно,
музики та літератури. Крім того, в соціальних мережах часто формують групи та події, за
суддею легко простежити, якщо знати, куди, із ким та коли він чи вона йде.
Наживо...
«Коли стосовно мене був прийнятий указ, я була зареєстрована в мережі
«Однокласники», правда, я туди заходила раз на рік і не вела соціально активного
життя, але сторінка була, тому що шукала друзів, які роз’їхались по інших країнах. На
якомусь етапі спілкування було ще можливим, було більше часу, поки була у декретній
відпустці. А у судах стоять обмеження, немає доступу до цих популярних сайтів, та й
кодекс нам не дозволяє вести якесь широке, публічне життя в Інтернеті. І це правильно,
тому що до нас прикута посилена увага, і необхідно думати про захист свого
приватного життя. Наприклад, у мене було розміщено фотографій три, але на одній із
них я з дитиною, на іншій ще якісь мої друзі, тобто хтось міг спробувати вплинути на
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мене і через друзів. Щоб уникнути всіх цих непорозумінь і посягань на приватне життя,
я вважаю, що це дуже гарне рішення, щоб не реєструватися».
Суддям варто не тільки самим уникати надмірного занурення у соціальні мережі,
а й попередити своїх близьких, насамперед дітей, щодо можливих ризиків. Суддя не
повинен бути закритим, але повинен дотримуватися норм безпеки й не поширювати
інформацію, яка може нашкодити.
Наживо...
«Інтернет є загальнодоступним, крім того є спеціалісти, які зламують, і ти
потім можеш бачити інформацію, яка зовсім тебе не стосується, але тебе
дискредитує. Звичайно, можуть бути такі посягання, коли і під твоїм ім’ям може хтось
інший зареєструватися».
Варто зазначити, що працівники української судової системи отримали власну
соціальну мережу для спілкування під назвою «Феміда». Новий сервіс розміщено на
домені femida.court.gov.ua. Судді, працівники судів зможуть завантажувати свої
фотографії (наприклад, із зали судових засідань), спілкуватися на форумі та чаті, брати
участь у голосуванні та слухати музику. Кожного члена мережі перевіряють
адміністратори, частково, це гарантує, що «випадкових» людей в цій мережі не буде.
Однак, треба бути свідомим того, що до тенет «міжнародного павутиння» може рано чи
пізно потрапити будь-хто, і науковий консультант, з котрим суддя радиться з того або
іншого юридичного питання, рано чи пізно може виявитися консультантом сторони або ж
стороною в процесі»
Суддя та місцева еліта.
Потрапляючи у лоно суддівства, суддя автоматично потрапляє у коло зацікавлень
так званої місцевої еліти: керівників органів державної влади відповідного міста чи
регіону, органів місцевого самоврядування, а також керівників середнього та великого
підприємництва. Мабуть, усім суддям, особливо головам судів та їхнім заступникам,
дуже добре знайома ситуація, коли надходять запрошення від представників місцевої
еліти на святкування певних професійних або корпоративних свят. Ще біль типовішою є
ситуація, коли 8 Березня жінкам-суддям починають надходити (чи їх приносять)
подарунки, знову ж таки, від органів державної влади чи від приватних підприємств.
Наживо...
«Надходять запрошення від бізнесменів на різні події, урочистості – не ходимо.
Кажу – дякуємо за запрошення, але через зайнятість не можемо взяти участі.
Надходили запрошення на День залізничника. А я знаю, що у нас кілька справ щодо них.
Ну чого я туди піду? Дякую, вітаю, бажаю, але не піду».
«На корпоративні святкування нас запрошують раз на рік. Всі. І міліція, коли
щось відзначають, і податкова. Я ставлюсь нормально. Я дарую картину та квіти. А
якщо підносять нам грамоту чи медаль, ми не приймаємо».
«Відповідно до п. 4.15 Бангалорських принципів поведінки судді, за умови
відсутності порушення закону та будь-яких юридичних норм щодо гласності суддя може
прийняти пам’ятний подарунок, нагороду або привілей, пов’язані з певною подією, якщо
цей подарунок, нагорода або привілей не справляють враження таких, що мають на меті
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вплинути на виконання суддею своїх професійних обов’язків, або якимось іншим чином
не створюють видимість зацікавленості судді.
Звичайно, людина може переконати себе у будь-чому, наприклад, що цей
«привілей» або ж нагорода є цілком заслуженими і не вплинуть на професійну діяльність,
але судді треба пильнувати, щоб «схильність приймати заслужену вдячність», в якій би
формі це не було подано, не була витлумачена іншими як «готовність домовлятися у
відповідь на будь-яку перевагу».
Часто судді ставляться до привітань надто «по-філософськи», а то й заохочують
подібну поведінку щодо них, аргументуючи чимось на кшталт: «Це ж мене не як суддю, а
як жінку вітають із 8 Березня». Для спростування цього може бути дуже простий тест.
Суддя має себе запитати: чи привітала б ця людина мене із 8 Березня або чи запросила б
на святкування професійного свята, якби я не був чи не була суддею? Поза сумнівом, у
переважній більшості випадків відповідь буде «ні». Більше того, якщо замислитися, то усі
ці люди або підпорядковані їм підприємства, установи чи організації є або можуть бути
сторонами у справах, які розглядає суддя. Тобто, по-перше, причиною цікавості до судді є
не його чи її людські якості, а професійний суддівський статус. А по-друге, метою такої
уваги до них є не взаємне духовне збагачення через спілкування, а прагматичний інтерес
подальшого впливу на суддю.
Наживо...
«Традиція належності голови суду до місцевих еліт склалася з радянських часів.
Для того періоду характерним було спілкування осіб за статусною чи посадовою
ознакою. Тоді, як і тепер, будь-яка участь у зібраннях за статусною ознакою
передбачала набуття певних зобов’язань перед іншими учасниками такого зібрання.
Беручи участь у таких зібраннях, потрібно усвідомлювати неминучість тиску, оскільки
раніше чи пізніше буде сформульоване прохання посприяти у вирішенні певної справи у
певний спосіб. Тому перед тим як приймати запрошення на будь-які заходи, потрібно
запитувати себе: «Чому я туди іду? Це відповідає моїй системі цінностей чи лише
моєму статусу?»
На жаль, сприйняття привілейованості як належності до певних посад
залишається притаманним для українського суспільства. Це спокушає, а інколи й змушує
суддю вдаватися до застосування свого статусу, як до інструмента для розв’язання своїх
приватних проблем чи проблем своїх близьких.
Наживо...
«Я не можу сказати, що є відчуття влади. Але відчуття статусу є всюди. Все
залежить від виховання і внутрішньої культури. Якщо цього бракує, то суддя у будьякому віці демонструватиме пихатість і вихвалятиметься своїм статусом. Я
намагаюся цей статус не афішувати, хоча вимушена це робити у крайніх випадках, коли
я не можу добитися чогось як громадянин. Ось випадок. Я повинна була у ДАІ оформити
певні приватні документи. Попередньо домовилась про зустріч із посадовою особою.
Під’їжджаю, прошу охоронця мене пропустити – зачекайте. Чекаю 20 хвилин, знову
підходжу, і знову – зачекайте. Через годину чекання показую посвідчення і запитую:
«Можливо, це допоможе мені потрапити на призначену зустріч?» У відповідь
здивування охоронця: «А чому ж ви відразу не сказали, що ви суддя?» То я й відповідаю:
«Але я ж прийшла до вас не як суддя, а як громадянин».
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Окремої уваги заслуговує святкування приватних свят судді, як то дня
народження, іменин, у службовому приміщенні, а також його відвідини таких приватних
свят, організованих у службових приміщеннях іншими посадовими особами. Якщо у
випадку із прийняттям подарунків з нагоди професійного свята суддя відкриває себе для
подальшого впливу, то у випадку із прийманням привітань та подарунків від сторонніх
осіб, тим більше посадових, у службовому приміщенні суддя заохочує поклоніння саме
перед його статусом і подальшу експлуатацію цього статусу. Ми переконані, що судді у
зв’язку із професією вистачає і публічності, і значущості, аби не вдаватися до таких
практик марнославства»
Суддя в побутовому житті.
«Суддя не може ізолювати себе від суспільства, навіть якщо уникатиме
публічних заходів, гучних відзначень, концертів тощо. Так чи інакше суддя виходитиме
«в люди»: до магазину, на батьківські збори, релігійні або світські святкування,
займатиметься спортом, відвідуватиме виставки, заходитиме до ресторанів, кав’ярень та
ін.
Не можна жити, весь час уявляючи, що всі люди, котрі зустрічаються судді на
життєвому шляху, можуть бути учасниками процесу, але й не можна відкидати цю
ймовірність. Весь час треба ставитися до людей з повагою, не бути надто вимогливим до
інших, але залишатися принциповим.
Наживо...
«Це не самі судді вирішили, що вони мають бути взірцем для інших, а, певно,
таке ставлення сформувалося століттями. Всі розуміють, що суддя – це еталон
поведінки тому, що ця людина приймає рішення, які впливають на долю і життя людини.
Тому суддя має відповідати найкращим критеріям зразкової поведінки. А це означає, що
й поза судом потрібно поводити себе належним чином».
Слід зважати і на загальний рівень фінансового забезпечення співвітчизників.
Коли у державі існує істотний розрив між заможними та бідними людьми, не варто
обкладати себе предметами розкоші. Ніхто не каже, що суддя повинен перетворитися на
відлюдника або ж аскета, але варто пам’ятати, що суддю оцінюватимуть за рівнем його
автомобіля, квартири, відпочинку, дивайсів та гаджетів, годинником, одягом тощо.
Наживо...
«Показово носити великі і коштовні прикраси чи дорогий одяг із лейбами,
мабуть, є залишками радянського стилю. Тоді, коли не було загального доступу до речей,
їхнє публічне демонстрування було засвідченням статусу в суспільстві».
Надмірність часто є ознакою закомплексованої особи, а також сигналом до того,
що таку особу можна спокусити матеріальними благами, тому для судді краще мати
вигляд гідний, акуратний, недешевий і стриманий, а не скидатися на бізнесмена або ж
популярну зірку. Можна пригадати народне прислів’я: «Що занадто, то не здраво».
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Наживо...
«Я веду досить скромний спосіб життя. Але ж ходжу до магазину, купую
продукти, втім, плюс у тому, що я в чужому місті – мене ніхто не знає, і я нікого не
знаю».
«Статус судді після того, як знімеш мантію, не знімається. Суддя все одно
залишається публічною особою, і є ймовірність того, що коли стоїш у магазині у черзі за
продуктами, ти можеш зустріти людину, котра завтра прийде до тебе на процес. І
така людина все одно сприйматиме тебе як суддю, а не як людину, котра купує
продукти. Вважаю, відколи став суддею, ти не маєш права вести той самий спосіб
життя, який ти вів до суддівства»

2.6.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ.


Суддя має заборонити використовувати своє житло членами сім’ї під
юридичний офіс, адвокатську контору тощо.



Суддя може бути членом благочинних, спортивних, релігійних організацій,
але не може бути в таких організаціях радником, консультантом тощо.



Суддя має утримуватись від участі у таких громадських організаціях, які
проповідують дискримінацію за національною, статевою, релігійною
ознакою (це може бути записано у розділах статутів про членство в
організації).



Суддя не повинен брати участі у громадських спорах, пам’ятаючи, що його
публічні коментарі можуть сприйматися громадськістю як точка зору носія
судової гілки влади.



Суддя повинен дотримуватись самоконтролю, уникати «нерозумного
темпераменту», оскільки це несумісно із гідністю судді.



Суддя завжди має враховувати репутацію того місця, яке він відвідує.
Зрозуміло, що немає будь-яких заборон на відвідування пабів, барів, казино
та аналогічних установ. Однак з точки зору здорового глузду та
обережності слід враховувати, як такі візити можуть сприйматися
стороннім спостерігачем. Приміром, одна справа грати у карти з друзями чи
сім’єю, та інша – коли суддя є постійним відвідувачем барів, казино тощо.



Положеннями ст. 20 Кодексу суддівської етики закріплено, що участь судді
у соціальних мережах, Інтернет-форумах та застосування ним інших форм
спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте суддя може
розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не
завдає шкоди авторитету судді та судової влади.



Суддя має уникати появи на комерційному радіо чи телебаченні, що могло
б сприйматися, як реклама чи сприяння фінансовим інтересам цієї чи іншої
організації або їх спонсорів. Однак, приміром, визнається доцільною участь
судді у програмах, пов’язаних із роз’ясненням закону чи стосовно ролі
судової гілки влади тощо.
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Суддя повинен надавати пріоритет судовій функції над усіма іншими
видами діяльності.



За умови належного виконання своїх обов’язків суддя має право займатися
літературною, педагогічною діяльністю, виступати з лекціями, брати участь
у діяльності, що пов’язана з правом, законодавством тощо. Суддя може
займатись іншою діяльністю, якщо це є сумісним із високим статусом
посади судді та не перешкоджає виконанню ним своїх обов’язків.



Суддя не може особисто
підприємницькою діяльністю.



Суддя має бути обізнаним про свої матеріальні інтереси та вживати
розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про матеріальні інтереси
своєї родини.



Суддя має право вступати в асоціації суддів, входити в інші організації, що
представляють інтереси суддів.



Аналогічне положення міститься й у ч. 2 ст. 55 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», де, зокрема, зазначено, що суддя має право
брати участь у суддівському самоврядуванні. Судді можуть утворювати
об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів,
підвищення професійного рівня.



Суддя та члени його родини не вправі приймати подарунки, позики,
заповіти чи допомогу в іншій формі, якщо це викликано діями, які суддя
вчинив, планує вчинити, чи за його бездіяльність у зв’язку з виконанням
ним своїх посадових обов’язків.



Суддя може приймати пам’ятні подарунки невеликої вартості, якщо це
зроблено без наміру вплинути на виконання ним своїх обов’язків.

або

через

представників

займатися
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2.6.3. СУДДІВСЬКА ЕТИКА У ПОЗАСУДОВІЙ ПОВЕДІНЦІ СУДДІ
(презентація).
Слайд 1

Слайд 2
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Слайд 3

Слайд 4
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Слайд 5

Слайд 6
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Слайд 7

Слайд 8
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Слайд 9
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2.6.4. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ (тест).
Питання 1
Конфіденційна інформація, що стала відома судді в силу його посади, може бути
використана суддею:
Виберіть одну відповідь:
a. в його судовій практиці
b. в його юридичній практиці
c. в його науковій діяльності
d. в його викладацькій діяльності
Питання 2
Вкажіть, за який із зазначених видів роботи суддя має право отримувати платню?
Виберіть одну відповідь:
a. за профспілкову діяльність
b. за громадську роботу
c. за наукову роботу
d. за адвокатську практику
Питання 3
Визначте, в якому із видів діяльності суддя НЕ може брати участі?
Виберіть одну відповідь:
a. у політичній діяльності
b. у викладацькій діяльності
c. у громадській діяльності
d. у науковій діяльності
Питання 4
Вкажіть, до якої із зазначених організацій НЕ може належати суддя?
Виберіть одну відповідь:
a. батьківський комітет
b. спеціалізована вчена рада
c. науково-методична рада вищого навчального закладу
d. професійна спілка
Питання 5
Яку назву має офіційна соціальна мережа для спілкування працівників
української судової системи?
Виберіть одну відповідь:
a. Феміда
b. Судова влада
c. Суд
d. Правосуддя
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2.6.5. СИТУАЦІЯ 1. Завдання.
Учасникам надаються ТРИ
ПРОКОМЕНТУВАТИ за таким планом:

ситуації,

які

треба

РОЗГОРНУТО

1) Кваліфікуйте дії судді, використовуючи Кодекс суддівської етики. Якою
статтею Кодексу охоплюється зазначена ситуація?
2) Кваліфікуйте ситуацію відповідно до Бангалорських принципів.
3) В описаній ситуації суддя порушив чи не порушив Кодекс суддівської
етики та Бангалорські принципи? Аргументуйте, чому.
4) Запропонуйте власний вихід із описаної ситуації, якщо Ви поступили б
інакше.
5) Зробіть висновок.
Кожен пункт оцінюється за шкалою 0 балів (не дано відповіді) 0,3 бали
(посередньо) – 0,5 балів (добре) – 1 бал (дуже добре).
Максимальна оцінка за кожну ситуацію, таким чином – 5 балів.
Максимальна оцінка за виконання цього завдання – 15 балів.

Ситуація 1.
До членів сім'ї судді належать чоловік та повнолітній син, який мешкає
разом з батьками. На прохання судді надати членам родини відомості щодо
отримання ними доходів у минулому році для подачі декларації про майно, доходи,
витрати забов'язання фінансого характеру, син відповів, що він є повнолітнім та
незалежним від своїх батьків, має власне доросле життя та не повинен надавати
жодних відомостей щодо себе. Які розумні заходи повинен вжити суддя, щоб бути
обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім'ї відповідно до ст 18 Кодексу
суддівської етики.

2.6.6. СИТУАЦІЯ 2. Завдання.
Ситуація 2.
Суддя на міжнародній науково-практичній конференції у присутності
невизначеної кількості осіб (спільному заході "Відкритий суд") у відповідь на
запитання одного із учасників заходу висловив критичне зауваження щодо
прийнятого його колегою судового рішення та поведінки останнього під час
розгляду справи. Дайте оцінку діям судді з урахуванням норм Кодексу суддівської
етики та Бангалорських принципів.

2.6.7. СИТУАЦІЯ 3. Завдання.
Ситуація 3.
Судді районного суду увечері передзвонив його друг і повідомив про те, що
в його квартирі здійснюється обшук працівниками міліції і попросив втрутитись у
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цей процес, захистити його. Суддя, з’явившись терміново, пред’явив своє
посвідчення, і запропонував повідомити йому, у чому справа та припинити обшук.

2.6.8. ФОРУМ.
Для обговорення на форумі цього модулю пропонується три теми
(висловлювання, твердження), щодо яких Ви можете висловити свою думку (погодитись з
твердженням чи заперечити його), навести аргументи "за" і "проти" тощо.
КОЖЕН учасник має висловитися щонайменше з ОДНІЄЇ теми.
Однак при бажанні можна висловитися і щодо кожної із запропонованих тем.
Тема 1. «Повідомлення у ЗМІ»: Трапляється, що на суддю здійснюють тиск через
ЗМІ, поширюючи плітки, зловживаючи «жовтизною», притаманною таблоїдній пресі. Чи
повинен суддя коментувати чи спростовувати ці повідомлення?
Тема 2. «Пастки зі сторони близького оточення»: Людині властиво намагатися
використати дружні чи сімейні стосунки для розв’язання тих або інших проблем. Які
пастки підстерігають суддю найчастіше зі сторони близького оточення?
Тема 3. «Інформація для школи»: Чи варто, на Вашу думку, при заповненні
інформації для школи, де навчаються діти судді, вказувати професію та займану посаду?
Наведіть аргументи.

2.7. МОДУЛЬ 6. Практичний.
Творче завдання.
Виберіть одну статтю з Кодексу суддівської етики, складіть до неї коментар
та зазначте приклад етичної дилеми, яка стосується цієї статті.
Чи потребує Кодекс суддівської етики вдосконалення та в якій частині?

2.8. МОДУЛЬ 7. Підсумковий.
Оголошення результатів та висловлення пропозицій до покращення курсу.
Прохання до учасників – надати свої враження – коментарі, пропозиції, скарги. Наскільки
справдилися очікування від курсу. Аналіз курсу викладачами.

2.8.1. АНКЕТА СЛУХАЧА URL (веб-посилання).
Шановні учасники та учасниці!
Пропонуємо Вам заповнити анкету для оцінки якості цього дистанційного
курсу. Результати будуть використані для удосконалення навчальної діяльності НШСУ.
*Обов’язкове поле
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Чи задоволені Ви тим, що взяли участь у цьому курсі?*
Так

Скоріше
так, ніж ні

50/50

Скоріше
ні, ніж так

ні

Скоріше ні,
ніж так

ні

скоріше
ні, ніж так

ні

Загальні враження
стосовно теми – суддівської
етики
стосовно дистанційної
форми навчання
Чи справдилися Ваші очікування від цього курсу?*
Так

Скоріше
так, ніж ні

50/50

Чи справдилися Ваші
очікування від цього курсу?
Чи сподобались Вам запропоновані навчальні форми?*
Так

скоріше
так, ніж ні

50/50

Опрацювання міні-лекцій
Вивчення додаткових
матеріалів
Обговорення тем на форумах
Виконання ситуативних
завдань
Тестування
Творче завдання
Чи достатнім був час, що пропонувався для освоєння тем?*
Так

скоріше так,
ніж ні

50/50

скоріше
ні, ніж так

ні

Чи було освоєння матеріалу за запропонованим форматом
результативним?*
Так

Скоріше так,
ніж ні

50/50

Скоріше ні,
ніж так

Ні
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Працюючи дистанційно, Ви:*
o

знайшли нових однодумців та друзів

o

отримали цінний досвід вирішення проблем

o

поділилися досвідом з колегами

o

згенерували нову ідею

o

Інше:

Скільки часу Ви присвячували навчанню на курсі?*
o

До 1 години на день

o

1-2 години на день

o

2-3 години на день

o

3-4 години на день

o

Більше 4 годин на день
Так

*

Скоріше
так, ніж
ні

50/50

Скоріше
ні, ніж
так

Ні

Чи підтримувало керівництво
Ваше навчання?
Чи принесли користь
витрачений Вами час і зусилля?
Чи маєте Ви бажання
продовжити дистанційне
навчання за іншою темою?
Хотіли б Ви і в подальшому
навчатись у подібному форматі?
Чи будете Ви рекомендувати
знайомим / колегам брати
участьу такому навчанні
наступного року?
Ваші побажання щодо змістовного удосконалення курсу (напишіть по
модулях)*
Ваші
побажання
щодо
організаційно-технічного
дистанційного навчання (напишіть)*
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