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АКРОНІМИ ТА АБРЕВІАТУРИ 
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МВФ  Міжнародний валютний фонд 

ЗССС  Закон „Про судоустрій і статус суддів” 

ЗВРП  Закон „Про Вищу раду правосуддя”  
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ГРД  Громадська рада доброчесності  

САП  Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

ДСА  Державна судова адміністрація 

КООНПК Конвенція ООН проти корупції 
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ВСТУП 
 
Першочергова мета цього дослідження – оцінити ефективність судових реформ, які 

проводилися в Україні у 2016 році, в аспекті сприяння доброчесності і запобігання проявам 
корумпованої поведінки у судовій владі та боротьби з нею. З цією метою у дослідженні 

визначено корупційні ризики у дев’яти (9) сферах судової влади, які можуть призводити до 

корумпованості суддів та іншої негідної поведінки суддів, а також ставити під загрозу чесність 
та ефективність судової влади в Україні. 

 

В центрі уваги – слабкі інституційні механізми судової влади, у зв’язку з якими посадовці 

судової влади виконують свої обов’язки, менше враховуючи громадські інтереси, чи через які 
зовнішні особи у політичних органах, правова спільнота, приватний сектор, громадянське 

суспільство і ширший правовий сектор мають можливість чинити неналежний тиск у процесі 

прийняття судових рішень. Серед слабких місць інституційної системи – прогалини і вади 
механізмів, спрямованих на запобігання корупції і посилення доброчесності, зокрема, у процесі 

добору, навчання, оцінки і призначення, а також недогляди у механізмах, спрямованих на 

ослаблення корупції, наприклад, механізмах проведення перевірки, дисциплінарних заходів та 
застосування санкцій.  

 

Це дослідження не має на меті виявити чи кількісно підрахувати випадки корупції у судовій 

владі. Натомість, у ньому описано форми проявів корупції та неналежної поведінки у судовій 
системи України і зроблено спробу визначити прогалини та вразливі місця у системі, де вони 

можуть простежуватися. У таблиці в Додатку І викладено огляд видів корупції чи форм 

неналежної суддівської поведінки, яка може впливати на процеси, органи та незалежність 
української судової системи, а також описано деякі показники чи результати, які вказують на 

наявність чи ймовірність виникнення проявів корупції чи неналежної поведінки. 

 

Одна із визначальних характеристик реформ 2016 року – це можливість посилення контролю 
громадськості за процесами врядування в українській судовій системи. Однак підвищення 

відкритості та публічності судового врядування не обов’язково позитивно співвідноситься із 

підвищенням прозорості прийняття рішень у цій системі. До прикладу, групи громадянського 
суспільства тепер можуть, з допомогою Громадської ради доброчесності, брати участь у доборі 

суддів, а користувачі YouTube можуть спостерігати за співбесідами з кандидатами на 

суддівські посади у Верховному суді, але самі судді не мають можливості подавати апеляції на 
повний перегляд підстав для прийняття рішень про негативні результати розгляду їхніх заявок 

на суддівські посади. Кулуарний процес прийняття рішень не завжди прозорий, навіть якщо за 

прийняттям цих рішень спостерігають і беруть у цьому участь засоби масової інформації і 

громадянське суспільство. 
 

Різні виміри судової влади України, які стали об’єктом цього дослідження, оцінюються на 

предмет відповідності міжнародним стандартам незалежності, чесності, підзвітності та 
ефективності роботи суддів, які відзначені у посиланнях внизу сторінок дослідження і серед 

яких – звіти і висновки органів Ради Європи, Консультативної ради європейських суддів та 

Європейської комісії щодо демократії через закон, яка більше відома як Венеціанська комісія; 
Київські рекомендації ОБСЄ, а також імплементаційні документи Конвенції ООН проти 

корупції і Бангалорські принципи суддівської поведінки.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
1: Міністерство юстиції, а також керівні органи судової влади, які мають повноваження 

розробляти підзаконні нормативно-правові акти, повинні забезпечити наявність відповідної 

методики для розробки законів та підзаконних актів, „опірних до корупції”. 

 
2: Різні поточні процедури перевірки суддів повинні, у відповідності до рекомендації 

Венеціанської комісії, бути „обмеженими у часі і проводитися швидко та дієво”. 

 
3: Слід подумати про внесення поправок чи усунення статті 375 Кримінального кодексу з 

метою запобігання зловживання цією статтею прокурорами проти суддів. 

 
4: Судді повинні використовувати систему оскарження, визначену у Статті 73 Закону „Про 

Вищу раду правосуддя”, для захисту суддівської незалежності, оскільки Вища рада правосуддя 

розслідує „повідомлення суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя”, 

і якщо ВРП простежить втручання у діяльність судді, вона „вносить до відповідних органів чи 
посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом 

відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії 

незалежності суддів …” 
 

5: Слід вживати заходів безпеки, спрямованих на захист судів та суддів. 

 

6: Наслідки зміни у складі ВРП та зміни її ролі у здійсненні правосуддя слід відстежувати у 
зв’язку з наявністю корупційних ризиків для її членів, більшість яких – судді, обрані їхніми 

колегами. Слід підтримувати нагляд з боку НУО за діяльністю палат ВРП, що приймають 

рішення, на предмет наявності кумівства, неналежного схиляння на користь колег чи іншої 
неналежної суддівської поведінки. 

 

7: Закон „Про судоустрій і статус суддів” треба скерувати таким чином, аби в ньому було чітко 
окреслено процедуру набору, добору та призначення суддів, при цьому для детального 

окреслення конкретних процедур слід використовувати підзаконні нормативно-правові акти, 

наприклад, Положення. 

 
8: Слід подумати про об’єднання роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів із ВРП, 

зменшити до мінімуму кількість установ, залучених до добору суддів, а також зменшити 

загрозу корумпованості процедури, включаючи втручання у неї. Однак при цьому слід також 
врахувати наявний рівень ефективності роботи ВККС і те, чи може вона опинитися під 

загрозою внаслідок злиття з іншим органом судової влади. 

 
9: Кандидати у судді повинні мати право оскаржувати усі рішення ВККС та ВРП, які 

стосуються їхніх заявок, на матеріальних і процесуальних підставах. 

 

10: ВККС повинна працювати з міжнародними партнерами над оцінкою ефективності та 
дієвості першої процедури „кваліфікайної оцінки” кандидатів на посади суддів Верховного 

Суду. 

 
11: ЗССС та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють питання оцінки суддів, 

зокрема, оцінку „моральних та психологічних” чинників, а також робочий і особистий досвід 

кандидата, повинні чітко визначати, що оцінку слід проводити у відповідності до законодавчих 

положень про захист прав та свобод людини. 
 

12: Членство у Громадській раді доброчесності повинно забезпечуватися на основі чітко 

визначених правил, які відображають розмаїття громадянського суспільства, а механізми 
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роботи з конфліктами інтересів слід посилити, вивівши їх за межі зобов’язань окремих членів 

щодо самовідведення від оцінки кандидатів в окремих випадках. 

 
13: Внутрішні процедури ГРД повинні бути такими, щоб зобов’язувати ГРД надавати 

кандидатам на посади суддів зібрані свідчення про професійну етику і доброчесність 

кандидатів до моменту прийняття рішень про включення цих свідчень до „інформації” чи 
„висновків”, які вона подає ВККС. 

 

14: ГРД повинна мати ті ж самі права на доступ до закритих чи платних державних реєстрів, 

що й ВККС. 
 

15: ГРД повинна бути належним чином укомплектована і мати відповідні ресурси для 

проведення перевірки інформації про кандидатів на посаду судді. Слід розробити процедури, за 
якими ГРД застосовує свої повноваження, і забезпечити доступ громадськості до них. 

 

16: ЗССС та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють роботу ГРД у сфері оцінки 
суддів, повинні чітко визначати, що оцінку слід здійснювати у відповідності до законодавчих 

положень про захист прав та свобод людини. 

 

17: Оцінювання, яке здійснюють викладачі Національної школи суддів, повинно обмежуватися 
зауваженнями, які стосуються результатів проходження тестування і успіхів у навчанні, і вони 

не повинні намагатися оцінити роботу судді під час судових проваджень.  

 
18: Процедура призначення суддів повинна бути повністю деполітизована, однак у випадках, 

якщо, коли приймається рішення, у цій процедурі має брати участь Президент, то ця участь має 

бути виключно для протоколу.  

 
19: ВРП повинна мати повноваження підтверджувати призначення кандидата на посаду судді 

кваліфікованою більшістю голосів, якщо Президент не виконує вимоги призначення 

запропонованого кандидата протягом 30-денного терміну, визначеного у Статті 80(2) ЗССС. 
 

20: До Статті 80 і Статті 81(7) ЗССС необхідно внести поправки таким чином, аби у них 

йшлося про те, що ВРП приймає „рішення” щодо відбору кандидата на посаду судді, і що 
„рішення” стосовно кандидатів на посади суддів, а не так як це відбувається на даний час – 

„пропозиція”, надсилається на офіційне затвердження Президентові. 

 

21: Якщо, по суті, Президент право вето, то ВРП повинна мати право скасовувати вето 
Президента запропонованого кандидата на посаду судді кваліфікованою більшістю голосів. 

 

22: Закон повинен передбачати відведення суддів у випадках, коли вважається, що має місце 
конфлікт інтересів. 

 

23: Закон повинен передбачати відведення суддів на етапі досудових проваджень. 
 

24: Зобов’язання щодо відведення/умови дискваліфікації суддів повинні застосовуватися на 

етапі досудових проваджень.  

 
25: Судді не повинні брати участі у прийнятті рішень щодо клопотань сторін про їхню 

дискваліфікацію у слуханнях на підставі конфлікту інтересів.  

 
26: Сторони повинні мати можливість одразу ж оскаржувати рішення щодо дискваліфікації 

суддів. 

 

27: Політичне лідерство в Україні повинно продемонструвати серйозне ставлення до боротьби 
з корупцією, забезпечивши, що Національне агентство з питань запобігання корупції було 

повністю укомплектоване Комісарами, які би виконувати повноваження НАЗК. Відділ 
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перевірки повинен мати відповідні ресурси. Слід проводити автоматизовані перехресні 

перевірки електронних декларацій. 

 
28: Державні органи, які мають повноваження у сфері запобігання корупції та розслідування 

(до прикладу, Національне антикорупційне бюро, ГРД, Спеціальна антикорупційна 

прокуратура, дисциплінарні інспектори ВРП, Комітет етики Ради суддів) слід заохочувати 
розробити „меморандум про порозуміння” з НАЗК з метою сприяння обміну інформацією, 

необхідною для виконання їхніх обов’язків, і вони повинні мати відповідні ресурси для 

перевірки електронних декларацій у випадках, коли вони мають право їх проводити. 

 
29: Організації громадянського суспільства, які зосереджуються на питаннях корумпованості 

суддів, слід підтримувати у проведенні нагляду і перевірки майнових декларацій суддів.  

 
30: Слід відкликати поправку від березня 2017 року до Закону „Про запобігання корупції”, яка 

зобов’язує НУО, що борються з корупцією, та їхніх субпідрядників подавати електронні 

декларацїї. 
 

31: Спроможність Комітету етики Ради суддів щодо виконання численних обов’язків слід 

підсилити відповідними ресурсами і працівниками, щоб він міг забезпечувати задоволення 

потреб усіх суддів України у навчанні з питань етики, а НАЗК повинно взяти на себе обов’язок 
здійснювати контроль і надавати консультації суддям. 

 

32: Комітет етики Ради суддів і ВРП повинні постійно нагадувати суддям, що вони можуть 
отримати консультації у Комітеті з питань конфлікту інтересів та етичних дилем. 

 

33: Комітет етики Ради суддів повинен звертатися до суддів і пояснювати їм, що означають 

„загально визнані уявлення про гостинність”, щоб вони знали, як діяти у ситуаціях, коли вони 
отримують дарунки під приводом виявів гостинності. 

 

34: Комітет етики у співпраці з НАЗК повинен розробити Положення, в якому було би 
визначено процедуру, якої судді повинні дотримуватися при наданні повідомлень про законні і 

незаконні подарунки. 

 
35: ВРП повинна покращити інтерфейс своєї веб-сторінки таким чином, аби користувачам було 

простіше подавати туди скарги на суддів. 

   

36: Негайно слід призначати дисциплінарних інспекторів ВРП для проведення розслідування 
скарг проти суддів. 

 

37: У Статті 106(3) ЗССС має бути чіткіше і точніше визначена поведінка, за яку передбачено 
дисциплінарну відповідальність. 

 

38: ВРП повинна мати можливість подавати запит на проведення перевірки електронних 
декларацій до НАЗК згідно зі Статтетю 60 LPC. Якщо НАЗК не виконує свої повноваження 

швидко чи ефективно, то перевірка електронних декларацій суддів повинна виступати 

пріоритетом порівняно з перевіркою інших державних службовців у зв’язку з центральною 

роллю суддів у здійсненні правосуддя і забезпеченні верховенства права.  
 

39: Статтю 44(1)4 ЗВРП слід вилучити як підставу для повернення скарги без розгляду, адже 

перш ніж відхилити скаргу, її слід розглянути по суті. 
 

40: Слід відслідковувати дію Статті (44)2 ЗВРП, щоб оцінити, чи вона спрямована на заборону 

подання законних скарг, чи вона, по суті, допомагає ВРП відсіювати поверхневі справи, які 

займуть дуже багато часу. 
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41: До ЗССС і ЗВРП слід внести поправки таким чином, аби дозволити подання анонімних 

скарг. 

 
42: Положення проекту Закону „Про захист інформаторів” слід оцінити на предмет дотримання 

міжнародних стандартів захисту інформаторів. 

 
43: У випадку будь-яких серйозних злочинів, включаючи корупційні злочини, наприклад, 

хабарництво, не потрібно згоди ВРП для затримання чи утримання під вартою суддів, тобто 

згоди про зняття суддівської недоторканності. 

 
44: Державна судова адміністрація повинна розробити стандарти роботи для судів і 

підтримувати оновлені статистичні записи, а також періодично публікувати звіти за цими 

даними, які могли би допомогти у здійсненні оцінки суду, а також оцінки роботи 
індивідуальних суддів. Дані щодо ставлення громадськості до якості роботи судів можуть 

також складати частину оцінки судів. 

 
45: Статтю 90 ЗССС „регулярне оцінювання” суддів слід переглянути таким чином, аби 

забезпечити, що оцінювання переважно проводять інші судді, а повсякденна роботи суддів під 

час судових проваджень складає значну частину оцінювання, і для оцінки знань, навичок судді, 

роботи суду, здібностей та доброчесності використовуються точні критерії, прописані у законі 
(ЗССС), а також у положеннях. 

 

46: Слід розробити систему для розподілу справ, яка би функціонувала на основі програмного 
забезпечення „відкритого джерела” і яка би полегшила процедуру проведення перевірок та 

аудиту системи. 

 

47: РС повинна гарантувати проведення професійних аудитів системи розподілу справ, за 
наявності повного доступу до внутрішніх процедур системи і конкретного аналізу ймовірних 

шляхів маніпулювання системою. Перевірки та аудити повинні перевіряти, чи розподіл справ 

здійснюється на основі автоматичної реєстрації і оприлюднення, а також чи в системі не 
можуть відбуватися несанкціоновані зміни після здійснення розподілу.  

 

48: Якщо йдеться про аспект забезпечення підзвітності судової влади перед суспільством згідно 
зі Статтею 1 ЗССС і згідно зі Статтею 73 ЗВРП, то ВРП повинна співпрацювати із РС, ГРД і 

неурядовими організаціями у площині здійснення моніторингу і подання пропозицій щодо 

заходів, спрямованих на підвищення прозорості і відкритості судових проваджень у 

відповідності до Статті 11 ЗССС. 
 

49: До добору суддів до спеціалізованого Антикорупційного суду можна залучати міжнародну 

спільноту, наприклад, до перевірки розширеного переліку потенційних кандидатів на посаду 
судді. Задля захисту незалежності судової влади України, остаточне рішення щодо добору 

може прийматися у відповідності до критеріїв і процедури добору, за умови, що застосовується 

новозмінена регулярна процедура добору кандидатів на посади суддів, яка передбачає участь 
ГРД, яка допомагає ВККС. 

 

50: Слід врахувати структуру і повноваження спеціалізованого Антикорупційного суду і такі 

чинники: потребу суду мати повноваження стосовно досудових проваджень; кількість 
спеціалізованих суддів і те, як їх призначають; чи антикорупційний суд має і рівень першої 

інстанції, і апеляційний рівень юрисдикції, і які загрози криються у відсутності у нього 

юрисдикції над цими етапами судових проваджень; обсяги юрисдикції суду, тобто категорії 
корупційних злочинів, які він розглядає, і чи „дрібні” корупційні злочини також включені до 

юрисдикції традиційної судової системи. При цьому, слід приділити увагу підтримці єдності 

судової системи та незалежності судової гілки влади. 
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КОРУПЦІЯ У СУДОВІЙ ВЛАДІ 
 

ЩО ТАКЕ КОРУПЦІЯ У СУДОВІЙ ВЛАДІ? 

 
Корупція у судовій владі – це вияв неналежної поведінки у судових установах, наприклад, у 
судах, офісах судової адміністрації і в органах врядування судової системи, а також неналежна 

поведінка зовнішніх політичних діячів, приватних осіб чи представників громадянського 

суспільства, які намагаються неналежно чи незаконно вплинути на прийняття суддівських 
рішень. Коли судова влада погано працює через внутрішні слабкі місця чи зовнішній тиск, 

громадянам не забезпечується здійснення „правосуддя” і верховенство права опиняється під 

загрозою, а це може вести до нестабільності чи навіть серйозного конфлікту у суспільстві. 

 
Неналежна поведінка судових посадовців включає корупційні злочини, які Конвенція ООН 

проти корупції (КООНПК) радить державам вважати кримінальними злочинами, зокрема, 

хабарництво (і намагання дати хабаря, і отримання хабарів), присвоєння чужого майна, 
незаконне заволодіння чи інше нецільове використання майна державним службовцем, торгівля 

впливом, зловживання посадовими обов’язками з боку державних службовців, незаконне 

збагачення (що передбачає суттєве збільшення активів державного службовця, появу яких він 
чи вона не може обгрунтовано на основі своїх законних доходів), хабарництво і розтрата з боку 

державних службовців у приватному секторі у ході економічної, фінансової чи комерційної 

діяльності, відмивання грошей, а також приховування чи перешкоджання правосуддю по 

відношенню до цих злочинів.1 Кумівство серед державних службовців, коли вони 
використовують своє службове становище, дискримінуючи когось  на користь членів своєї сім’ї 

чи інших осіб, на користь яких вони схиляються, чітко у КООНПК не визначене, але вони є 

тими двома корупційними злочинами, які деякі країни вирішили вважати кримінальними, а 
інші застосовують до них адміністративні санкції. 

 

Неналежна поведінка і корупція у судовій владі – це не лише поведінка, за яку передбачено 

кримінальну відповідальність. І справді, як визначено у міжнародних стандартах2, а також у 
Статті 106 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” в описі категорії неналежної 

суддівської поведінки, за яку передбачено дисциплінарну відповідальність,3 сюди також 

входять випадки нерівного і несправедливого ставлення до відвідувачів суду, недотримання 
законних процедур, незабезпечення прозорості проваджень і доступу до інформації для 

відвідувачів суду і громадськості, відсутність участі у програмах освіти громадськості, 

надмірний формалізм чи процедурність, надмірна неформальність, довільне використання 
суддівського розсуду, а також обструкціонізм (перешкоджання), ледачість і некомпетентність. 

Неналежна поведінка часто уможливлюється поганими чи нечіткими законами і положеннями, 

які регулюють судові процедури і суддівську поведінку. 

 
При оцінці ризику корупції у судовій системи особливо слід враховувати принцип суддівської 

незалежності, який забезпечує суддям широке застосування власного розсуду при прийнятті 

                                            
1 КООНПК, Статті 15- 25. 
2 Звіти Венеціанської комісії по Україні 

http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx?lang=EN; Висновки Консультативної ради 

європейських суддів (КРЄС) http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/avis_en.asp; Посібник з 

імплементації та оцінки для Статті 11 КООНПК 
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/JI/REFA11/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framew
ork_for_Article_11_-_English.pdf ; Бангалорські принципи і заходи, спрямовані на їхнє впровадження 
http://www.yargitay.gov.tr/sayfa/uluslararasi-belgeler/documents/bangaloreetigi.pdf  
3 У Статті 106 визначено підстави для дисциплінарної відповідальності суддів, серед яких – категорії 

неналежної поведінки, за яку суддя може стати об’єктом дисципліраних проваджень, включаючи 
звільнення з посади судді через деякі – якщо не всі – ці підстави. Повніший аналіз системи 

дисциплінарної відповідальності можна переглянути нижче у розділі 6. 

http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx?lang=EN
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/avis_en.asp
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/JI/REFA11/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_-_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/JI/REFA11/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_-_English.pdf
http://www.yargitay.gov.tr/sayfa/uluslararasi-belgeler/documents/bangaloreetigi.pdf
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рішень з метою збереження їхньої неупередженості як охоронців верховенства права. За 

принципом суддівської незалежності судовий сектор відрізняється, адже він здійснює 

„правосуддя” для громадян, від інших секторів надання громадських послуг, наприклад, 
охорони здоров’я чи освіти, в яких немає такого ж принципу незалежності, який міг би 

обмежувати відповідальність осіб, які приймають рішення. Бувають випадки, коли механізми, 

спрямовані на посилення підзвітності суддів, можуть вступати у конфлікт із зусиллями, 
спрямованими на захист суддівської незалежності, хоча часто існують практичні засоби, з 

допомогою яких можна уникнути такого тиску.  

 
ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ КОРУПЦІЯ У СУДОВІЙ ВЛАДІ УКРАЇНИ 

 
За даними громадських опитувань відвідувачів суду, громадян і суддів, які проводилися в 
Україні, а також за окремими даними, якими поділилися з автором, корупція у судах України 

вважається нормою, при цьому політичний вплив вважається основною перешкодою на шляху 

до забезпечення чистої судової системи.  
 

Опитування громадської думки, яке провів Фонд демократичних ініціатив Ілька Кучерова у 

2014 році, показало, що 81% українців не довіряють судам, а 80,5% вважають, що судді 
„залежні від політиків”.4 Опитування, яке проводило у 2016 році Агентство США з 

міжнародного розвитку, показало, що 58,6% суддів у судах вищих інстанцій стикалися з 

випакдами „зовнішнього впливу” на їхні рішення, а 22% зазначили, що цей зовнішній вплив 

чинили політики.5 В опитуванні Агентства США міжнародного розвитку, яке проводилося у 
2017 році, 38% суддів погодилося із твердженням, що окремі судді беруть хабарі в якості 

спонукання до вирішення справ на користь якоїсь сторони.6  

 
Документи показують, що як мінімум напередодні нещодавньої реформи процедури добору, 

відбору і призначення суддів, судді, як правило, платили за свої посади: 

„Серед усіх судів господарські суди було визнано найбільш корумпованими …Ціла низка 
зацікавлених сторін відзначили, що призначення на державні посади не є прозорим і 

часто за нього доводиться платити у розмірі від кількох тисяч доларів, якщо йдеться 

про вчителів, до сотень тисяч доларів, якщо йдеться про суддів, чи мільйони доларів за 

місце у парламенті. Купівля державних посад розглядається як інвестиція, яку необхідно 
окупити, і це пояснює організацію хабарництва у вигляді піраміди, коли нижчі рівні 

підживлюють вищі рівні”.7 

 
Суттєва нестача суддів в Україні сприяє корупції, оскільки не вистачає суддів для слухання 

справ, тому не дотримуються процесуальні терміни, закінчуються терміни давності і справи 

губляться у системі.8 Співбесідники описали, як здійснюється саботаж корупційних справ на 

етапі досудових розслідувань, коли справи призначають продажним суддям або коли судді 
чекають закінчення процесуальних термінів або приймають незаконні процесуальні рішення. 

Респонденти зазначали, що помічники суддів і працівники, які обіймають адміністративні 

посади у судах, працюють там на основі кумівства. НАБУ, Національне антикорупційне бюро, 
відповідальне за розслідування випадків корупції, не має достатньо працівників і 

перевантажене справами, які відвертають його увагу від корупції на високому рівні. Затримки у 

роботі Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) та його неефективність у 
здійсненні перевірки майнових декларацій державних службовців перешкоджає іншим 

організаціям у виконанні їхніх повноважень щодо розслідування справ, що стосуються суддів 

                                            
4 http://dif.org.ua/article/judiciary-reform-public-opinion-poll-judges-and-experts-surveys 

5http://www.fair.org.ua/content/library_doc/FAIR_Judges_Survey_Summary_2016_ENG1.pdf 

6 Див. результати опитування „Нового правосуддя”, вересень 2017 р. 
7 „Звіт Уряду України про діагностичне дослідження питань врядування в аспекті корупції, бізнес-

клімату та ефективності судової влади” за підтримки МВФ (2014): 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14263-a.pdf 
8 У Розділі 1 далі пояснено підстави і наслідки нестачі суддів в Україні. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14263-a.pdf
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(НАБУ), притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (Вища рада правосуддя) та 

оцінки і добору суддів (Вища кваліфікаційна комісія суддів). 

 
Один респондент зазначив, що для того, аби уникнути суддівської окрупції, адвокати і їхні 

клієнти змушені витрачати чимало коштів на впровадження стратегії розгляду їхніх справ з 

доступом громадськості. Ця стратегія передбачає залучення  PR-компаній та засобів масової 
інформації до висвітлення судових проваджень, яке спрямоване на те, аби придушувати спроби 

суддів корумповано затримувати чи ігнорувати судові провадження, адже вони отримують 

хабарі чи іншим чином зазнають впливу з боку приватних осіб чи політиків із приватними чи 

політичними інтересами. Відвідувачам суду з широкими кишенями стратегія забезпечення 
публічності доступна; а от бідні відвідувачі суду чи відвідувачі з середнім рівнем доходів 

страждають найбільше і перебувають під тиском залучення до корупційних злочинів задля 

забезпечення необхідних результатів судового розгляду справи. 
 

Інші респонденти описали поточну проблему корупції у судовій владі Україні як системні і 

постійні спроби політичних органів знизити ефективність та незалежність судових установ. 
Законодавці, особливо члени антикорупційного комітету Ради, повинні застосовувати 

пильність в огляді проектного законодавства, оскільки постійно робляться спроби урізати 

повноваження державних та інших органів щодо подолання і викорінення корупції. 

 
РЕФОРМИ 2016 РОКУ, СПРЯМОВАНІ НА ПОДОЛАННІ КОРУПЦІЇ У СУДОВІЙ ВЛАДІ 
УКРАЇНИ 

 
У 2015 Президентським указом було прийнято Стратегію реформування судової системи.9 У 

вересні 2016 року було розпочато поточну хвилю реформ, коли набули чинності конституційні 
поправки і новий Закон „Про судоустрій і статус суддів”. Ці реформи включають ретельний 

перегляд процедур добору та призначення суддів з метою запобігання купівлі суддівських 

посад і запобігання укомплектуванню органів, що займаються добором, політичними 
„братками”. П’ятирічний „випробувальний період” для нових суддів було скасовано, щоб не 

давати в руки членам парламенту повноваження призначати суддів на посаду напостійно. 

Судову систему було реорганізовано таким чином, аби позбутися в Україні численних рівнів 

судів, „захоплених державою”, і створити новий Верховний Суд, який повинен складатися із 
суддів, котрих відібрали і призначили у відповідності до нової системи добору. Реформи 

забезпечили новий дисциплінарний механізм для суддів Вищої ради правосуддя, і планується 

створити новий спеціалізований Антикорупційний суд. Реформи також ставлять акцент на 
доброчесності суддів. 10 

 

Судові реформи включають внесення поправок до Конституції з метою забезпечення основи 

для реформування законодавства, а також внесення поправок до законів та підзаконних 
нормативно-правових актів. 

 

Якщо говорити про боротьбу з корупцією, то перевірка дієвості судових реформ полягає у 
тому, чи дають вони змогу судовій системі здійснювати самоврядування, а також здійснювати 

судочинство незалежно від зовнішнього впливу, зокрема, незалежно від неналежного 

втручання політичних органів, зокрема, Офісу Президента і Верховної Ради; а також у тому, чи 
судді, обрані на посади, відповідають високому рівню особистої доброчесності. 

 

                                            
9 Див. стратегію і плани дій за судовою реформою в Україні: http://jrc.org.ua/plan/en  
10 Див. Висновки Венеціанської комісії та інші документи, що стосуються судової реформи в Україні: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=47&year=all; Звіт працівників МВФ, вересень 2016 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16319.pdf; і „Звіт Уряду України про діагностичне 

дослідження питань врядування в аспекті корупції, бізнес-клімату та ефективності судової влади” за 
підтримки МВФ (2014): https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14263-a.pdf ; Національне 

дослідження доброчесності Transparency International Україна (2015) https://ti-ukraine.org/wp-

content/uploads/2016/12/nis_assessment_eng.pdf  

http://jrc.org.ua/plan/en
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=47&year=all
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16319.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14263-a.pdf
https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/12/nis_assessment_eng.pdf
https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/12/nis_assessment_eng.pdf
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Загальне зауваження: важливо, чи проекти законів і поправок, розроблені в межах хвилі 

реформ 2016 року, не є надмірно деталізовані і багатослівні, натомість іноді не достатньо чіткі 

й точні.  
 

Чітке законодавство – це ключовий механізм запобігання корупції. Можна краще 

використовувати підзаконні акти, наприклад, Положення чи Кодекси, для деталізації процедур 
впровадження компетенцій, які описано у законах та Конституції.  

 

І справді, стаття 55 Закону „Про запобігання корупції” зобов’язує Міністра юстиції і Верховну 

Раду здійснювати „антикорупційну перевірку” проектів законів і положень, виявляти чинники, 
які „сприяють чи можуть сприяти скоєнню корупційних правопорушень”. НАЗК і громадянське 

суспільство можуть також здійснювати перевірку на предмет корупції. Чинники, які слід 

розглянути, – це чи проект закону не містить корупційних пасток, наприклад, чи не містить він 
розмитих, повторних формулювань і чи запропоновані компетенції чи органи не дублюють уже 

існуючих повноважень і не впроваджують двозначних формулювань чи можливостей для 

корупції у новому переліку компетенцій. Слід підсилити „відсутність корупційних елементів” 
законів. 

 

Рекомендація 1: Міністерство юстиції, а також керівні органи судової влади, які мають 

повноваження складати підзаконні нормативно-правові акти, повинні забезпечити відповідну 
методику розробки законів і підзаконних нормативно-правових актів, в яких відсутні 

корупційні елементи. 

 

 

1. ЗАХИСТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
СУДДІВ В УКРАЇНІ  
 
Незалежність суддів гарантується Статтею 126 Конституції і законами України. Стаття 6 ЗССС 
забороняє „втручання у здійснення правосуддя” і, зокрема, вимагає від державних органів 

утримуватися від „заяв і дій, які можуть підривати незалежність судової влади”. 

 
Формальний юридичний захист суддівської незалежності функціонує у політичному 

середовищі, де закони про люстрацію вимагають перевірки і звільнення суддів. У зв’язку з 

історично високим рівнем корупції і низьким рівнем довіри до судової системи з боку 

громадськості, з лютого 2016 р. усі судді проходять кваліфікаційне оцінювання, яке включає 
процедуру перевірки до моменту їхнього призначення на постійній основі на посаду судді. 

Процедура складається із оцінювання роботи суддів, яке включає дослідження окремих справ і 

публічну співбесіду, а також перевірку майна суддів та членів їхніх сімей. Приблизно 1600 
суддів подали у відставку, щоб не проходити процедуру оцінювання та перевірки, а близько 

25% суддів, які пройшли оцінювання, не пройшли цієї процедури.11 

 

Невеличку групку суддів також перевіряла згідно із Законом „Про відновлення довіри до 
судової влади” Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів, яка давала оцінку рішенням 

суддів у справах, пов’язаних із Революцією Гідності. В кінцевому результаті, 22 судді було 

звільнено ВРП у 2016 через неправильні рішення у справах учасників протестів під час 
Революції Гідності. Окрім того, судді стають об’єктом перевірки у відповідності до Закону 

„Про очищення влади”, який забороняє деяким категоріям осіб, які пов’язані зі попередніми 

режимами, включаючи тих, хто не подав у відставку під час протестів на Майдані і тих, хто 
пов’язаний із колишнім комуністичним режимом, обіймати посади. 

 

                                            
11 Цифри надала ВККС. 
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Як наслідок, в Україні зараз заповнено лише 50% суддівських посад. Окрім того, у судах 

бракує адміністративного персоналу.12 Нестача суддів та адміністративних працівників створює 
можливості для корупції, оскільки зростає кількість нерозглянутих справ, а процесуальні 

терміни і терміни давності завершуються.  

 
Закони про люстрації є незрозумілими, але тим не менше, є загроза, що ними можуть 

зловживати з метою усунення суддів з посади на підставах, які не стосуються вказаного наміру. 

Венеціанська комісія вважає:13 

„…наявність декількох паралельних процедур, що накладаються одна на одну, – це 
серйозна проблема, оскільки оцінка професіоналізму, етики і чесності усіх суддів може 

бути лише надзвичайним заходом, який вимагає значної обережності: паралельне 

застосування суттєво відмінних процедур, які здійснюють різні органи, навряд чи 
забезпечить дотримання найсуворіших гарантій для тих суддів, які відповідають цим 

критеріям. Венеціанська комісія вважає, що надзвичайний захід слід обмежити у часі і 

його слід застосовувати швидко та дієво”. 
 

Рекомендація 2: Наявні відмінні процедури перевірки суддів повинні, у відповідності до 

рекомендації Венеціанської комісії, бути „обмеженими у часі і застосовуватися швидко та 

дієво”. 
 

Повноваження прокуратури складають загрозу для суддівської незалежності в Україні: згідно зі 

статтею 375 Кримінального кодексу, прокурори можуть розпочинати судові провадження 
проти суддів за „постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови…”, що „карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на 

строк від двох до п'яти років”. Респонденти зазначали, що прокурори зловживають своїм 

правом і залякують суддів та втручаються у їхню діяльність, пов’язану із прийняттям 
суддівських рішень. Вони також зазначали, що судді рідко застосовують статтю 376 

Кримінального кодексу, яка дає їм змогу подавати скарги щодо втручання у прийняття ними 

рішень у зв’язку з турботою про сприйняття громадськістю і з міркувань особистої безпеки.  
 

Рекомендація 3: Слід подумати про внесення поправок чи вилучення статті 375 Кримінального 

кодексу з метою запобігання зловживанням нею прокурорами проти суддів. 
 

Рекомендація 4: Судді повинні використовувати систему оскарження, визначену Статтею 73 

Закону „Про Вищу раду правосуддя”, для захисту суддівської незалежності, адже згідно з 

цією статтею Вища рада правосуддя розслідує заяви суддів стосовно втручання в діяльність 
судді щодо здійснення правосуддя”, і, коли ВРП виявляє втручання у виконання суддівських 

функцій, вона „вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та 

притягнення до відповідальності... осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що 
порушує гарантії незалежності суддів …”. 

 

Безпека суддів є вирішальним елементом захисту суддівської незалежності, за якої на суддів не 
чинять тиск під час прийняття суддівських рішень у вигляді залякування чи погроз. 

Респонденти зазначали, що бували випадки нападів на суди чи суддів. Рада Європи (2010)12 у 

своїй рекомендації „Судді: незалежність, ефективність та обов’язки” зазначає, що: 

„Слід вжити усіх необхідних заходів для гарантування безпеки суддів. Ці заходи можуть 
включати захист судів і суддів, які можуть ставати чи вже стали жертвами погроз чи 

насильницьких дій”. 

 
Рекомендація 5: Слід вжити заходів безпеки для захисту приміщень судів та суддів. 

 

                                            
12 Цифри надала ВККС. 
13 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)027-e, пункт 38 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)027-e
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2.СУДДІВСЬКЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
У Статті 126 ЗССС визначено цілі судідвського самоврядування в Україні. Задля забезпечення 

незалежності судової системи, судді в органах самоврядування відстоюють свої професійні 

інтереси і вирішують „питання внутрішньої діяльності судів України”. Сюди входить 
організаційна підтримка судів і діяльності суддів, а також „соціальний захист суддів та їхніх 

сімей”. 

 
Є три „організаційні форми” суддівського самоврядування: „збори суддів” на всіх рівнях 

судових інстанцій, Рада суддів і З’їзд суддів. 

 

З’їзд суддів – це найвищий репрезентативний орган суддівського самоврядування, який 
збирається кожні 2 роки. Серед його ключових функцій (Стаття 129, ЗССС): призначення 

суддів Конституційного суду, обрання членів Вищої ради правосуддя і членів Вищої 

кваліфікаційної комісії. На ньому також обирається Рада суддів, яка відповідає за реалізацію 
рішень З’їзду суддів і діє замість З’їзду суддів упродовж дворічного періоду між його 

зібраннями. Члени З’їзду суддів і Ради суддів, у відповідності до міжнародних стандартів, 

обираються із судів усіх рівнів.14 
 

„Державна судова адміністрація” забезпечує організаційну та фінансову підтримку судової 

системи (Стаття 151 ЗССС). Вона представляє бюджетні інтереси судової влади у Кабінеті 

Міністрів і в Парламенті під час підготовки річного державного бюджету. Вона підзвітна 
Вищій раді правосуддя. Її повноваження (Стаття 152 ЗССС) включають: забезпечення 

належних умов для судів та інших судових органів, а також вивчення практики, пов’язаної з 

організацією діяльності судів, і розробку пропозицій щодо її покращення. 
 

Роль Вищої ради правосуддя було суттєво змінено під час судової реформи 2016 року. ВРП 

складається із 21 члена, який працює упродовж чотирирічного періоду, при цьому 10 з них 
обирає З’їзд суддів. Президент, Парламент, З’їзд адвокатів, збори прокурорів та збори вищих 

юридичних навчальних установ обирають по два члени кожен. Голова Верховного суду стає її 

членом ex officio. Серед інших вимог – члени повинні бути юристами і бути політично 

нейтральними, тобто не належати до якоїсь політичної партії, профспілки і не брати участі у 
будь-якій політичній діяльності. Змінами у складі ВРП було вилучено попередні аспекти, які не 

узгоджувалися з міжнародними стандартами: Міністр юстиції і Генеральний прокурор більше 

не є членами ex officio, а більшість суддів обирають їхні колеги.  
  

ВРП відіграє деяку роль у призначенні, застосуванні дисциплінарних проваджень, звільненні та 

нагляді за невідповідність суддів вимогам. ВРП тепер є уповноваженою проводити будь-які 

дисциплінарні слухання у справах суддів та прокурорів (раніше такі дисциплінарні 
повноваження ділили між собою ВККС і ВРЮ). Вона подає Президентові рекомендації щодо 

призначення суддів. З-поміж іншого, вона приймає рішення щодо переведення суддів з одного 

суду до іншого і дає згоду на затримання чи утримання судді під вартою. Обидві зміни – 
позитивні і вимагають ретельного відслідковування, за умови, що модель „Ради суддів”, за 

якою судді забезпечують самоврядування, привела до виникнення низки проблем в інших 

                                            
14 Див. Рекомендацію Ради Європи (2010)12 Комітету Міністрів державам-членам щодо суддів: 
незалежність, ефективність та обов’язки: пункт 27 „Не менше половини членів таких рад мають складати 

судді, обрані колегами, з усіх рівнів судової системи, при цьому слід забезпечити плюралізм у судовій 
владі”. Див. також Київські рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ, пункт 7 
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країнах.15 У Розділі 3 проаналізовано деякі корупційні ризики для суддів, які мають право 

призначати і звільняти колег. 

 
Рекомендація 6:  Наслідки змін у складі ВРП і її ролі в управлінні судовою системою сліді 

відстежувати, з урахуванням корупційних ризиків для її членів, більшість із яких – судді, обрані 

колегами. Слід підтримувати нагляд за діяльністю палат ВРП, відповідальних за прийняття 
рішень, на предмет наявності свідчень кумівства, неналежного схиляння на користь колег чи 

будь-якої іншої неналежної суддівської поведінки, з боку НУО. 

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) несе відповідальність за набір і добір кандидатів на 
суддівські посади. Раніше вона також мала повноваження проводити дисциплінарні 

провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів. Ці повноваження передали ВРП, хоча 

ВККС завершуватиме дисциплінарні провадження, які проводилися до моменту, коли судова 
реформа 2016 року зумовила зміни у її повноваженнях.  

 

ВККС складається із 16 членів (8 суддів, які обираються З’їздом суддів, з як мінімум 10-річним 
досвідом, 2 членів від вищих правничих навчальних закладів, 2 членів від З’їзду адвокатів, 2 

членів від Уповноваженого з прав людини і 2 членів від Державної судової адміністрації. Усі 

члени повинни мати юридичну освіту і дотримуватися чітких правил незалучення до 

політичної діяльності. Роль реформораної ВККС у доборі та призначенні суддів проаналізовано 
у наступному розділі. 

 

3. ДОБІР І ПРИЗНАЧЕННЯ 
СУДДІВ В УКРАЇНІ 
 
ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

 
З листопада 2016 р. до серпня 2017 р. Вища кваліфікаційна комісія суддів організувала першу 

процедуру добору у відповідності до реформованої системи з метою добору 120 суддів для 
призначення до новоствореного Верховного Суду. Реформована Вища рада правосуддя, як 

очікується, повинна неодмінно голосувати щодо того, чи рекомендувати до призначення 120 

суддів Президентові.  
 

У Розділі IV, статті 65 – 82, і Розділі V, статті 83 – 88, а також у Статті 101 Закону „Про 

судоустрій і статус суддів”,16 визначено процедури набору, добору і призначення суддів. Як 
вже було зазначено у Висновках Венеціанської комісії, ЗССС надмірно деталізований і містить 

багато повторів, натомість можна було би краще скористатися підзаконними нормативно-

правовими актами для визначення конкретних процедур.17 

                                            

15 Перетворення пост-тоталітарної судової системи на орган самоврядування до впровадження 

реальних внутрішніх змін і відновлення приведе до формально конституційної „незалежної судової 

системи” з досить таки залежними суддями.” Бобек, Міхал і Косар, Девід, Глобальні рішення, місцеві 

збитки: Критичне дослідження рад суддів у країнах Центральної та Східної Європи (7 листопада 2013 р). 

Дослідження Департаменту європейських правових досліджень у сфері права 07/2013. У доступі 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2351299 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2351299 

 
16 Закон України „Про судоустрій і статус суддів” 
http://www.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/Law_on_Judiciary_and_Status_of_Judges_16%2007%202016_ENG.pdf 
17 Д и в . В и с н о в к и  В е н е ц і а н с ь к о ї  к о м і с і ї  CDL-AD(2015)007 and 

CDL-AD(2015)008. 

https://ssrn.com/abstract=2351299
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2351299
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Рекомендація 7: ЗССС слід надати такого вигляду, щоб у ньому було чітко визначено 

процедуру набору, добору і призначення суддів, а підзаконні нормативно-правові акти, 
наприклад, Положення, слід використовувати для детальнішого опису конкретних процедур. 

 

Кількість органів, залучених до набору, добору і призначення суддів в Україні, викликає 
занепокоєння у тому, що ця процедура може ставати предметом втручання. Є історичні 

інституційні причини, чому ВККС – окремий від ВРП орган, однак було б дієвіше і менше було 

би корупційних ризиків, якби ВККС була невід’ємною частиною ВРП. 

 
Рекомендація 8: Слід подумати про об’єднання роботи ВККС і ВРП з метою зведення до 

мінімуму кількості установ, залучених до добору суддів і зменшення загрози корумпованості 

процедури, включаючи втручання. Однак про це слід також подумати в контексті поточної 
ефективності роботи ВККС і в контексті питання, чи не поставить її під загрозу об’єднання 

з іншим суддівським органом. 

 
ОГЛЯД СИСТЕМИ ДОБОРУ І ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ В УКРАЇНІ 

 
Закон визначає загальну систему добору і призначення суддів. Система добору вражає своєю 

скрупульозністю і спробою забезпечення відкритості для громадського контролю. 

Парадоксально, але відкрите, публічне, живе середовище, у якому відбувається добір суддів, не 

завжди відображається у більшій прозорості рішень, які приймаються поза лаштунками, і може 
навіть призводити до загрози для суддівської незалежності в Україні. Існує загроза, що вищий 

рівень громадського контролю за процедурами добору кандидатів на посади суддів і 

відповідної документації може використовуватися для того, щоб несправедливо ставити під 
сумнів репутацію та незалежність суддів. 

 

Система добору суддів також характеризується складною інституційною структурою, 
відсутністю можливостей для оскарження рішень органів, відповідальних за добір, і загрозою 

неналежного зовнішнього впливу з боку політичних органів, громадянського суспільства та 

інших. 

 
Процедура набору і призначення суддів складається із таких етапів: ВККС несе 

відповідальність за набір і добір суддів, які вона здійснює з допомогою Громадської ради 

доброчесності. Вона подає список відібраних кандидатів ВРП на затвердження. ВРП надсилає 
свою „пропозицію” щодо кандидатів на посади суддів Президентові для призначення. 

Респонденти із Офісу Президента і з судової влади зазначали, що право Президента щодо 

призначення є формальним і що Президент не може відмовитися призначити суддів. Це слід 

перевірити.  
 

Процедура добору ВККС складається із таких шести етапів: спочатку ВККС перевіряє, чи 

відповідають кандидати юридичним вимогам процедури набору; далі ВККС здійснює „оцінку 
кандидатів на підходящість”, при якій вона перевіряє загальні знання кандидатів із теорії права, 

а також їхні мовні навички та особисті і моральні цінності; як третій крок ВККС здійснює 

„базову перевірку”, до якої залучені компетентні органи, що перевіряють інформацію про 
кандидатів, яка може також надходити із приватних джерел. Водночас кандидати подають свої 

майнові декларації і декларації сімейних зв’язків; по-четверте, кандидати проходять 

дванадцятимісячне навчання у Національній школі суддів, яке завершується „кваліфікаційним 

іспитом”; по-п’яте, ВККС здійснює „кваліфікаційне оцінювання” компетентності, професійної 
етики та доброчесності кандидатів. ГРД допомагає ВККС у здійсненні оцінювання останніх 

двох аспектів; по-шосте, ВККС оцінює кандидатів за рейтингом і подає рекомендації ВРП для 

призначення. 
 

ВРП переглядає список кандидатів і приймає рішення щодо того, яких кандидатів варто 

запропонувати Презендитові для призначення. 
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ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ ДОБОРУ 

 
На кількох етапах процедури добору кандидати на посаду судді можуть оскаржувати рішення 

ВККС та ВРП щодо розгляду їхніх заявок. Стаття 101(7) ЗССС визначає право на оскарження 

рішень, прийнятих ВККС.  

 
Право на оскарження – це важливий елемент забезпечення прозорості та запобігання корупції в 

ході добору суддів. Однак право на оскарження в тих рамках, в яких воно передбачене у ЗССС, 

обмежує право на перегляд рішень ВККС і ВРП чітко визначеними процесуальними підставами 
і не передбачає повного огляду матеріальних та процесуальних підстав прийнятих рішень. 

Повний перегляд рішення про припинення участі кандидата у процедурі добору по суті – це 

важливий механізм роботи з рішеннями щодо конкретного кандидата у зв’язку з зовнішнім 
впливом чи міркуваннями, які не мають стосунку до процедури добору. 

 

Кандидати можуть оскаржувати рішення, прийняті щодо їхніх заявок на суддівські посади, у 

таких випадках: рішення про припинення їхньої участі у процедурі добору, прийняте після 
„базової перевірки” (Стаття 74(6)); рішення про припинення подальшої участі кандидата у 

процедурі добору, прийняте після розгляду декларації про сімейні зв’язки (Стаття 76(6)); 

порушення процедури проведення кваліфікаційного іспиту з боку ВККС може бути оскаржене 
у спосіб, визначений у Кодексті адміністративного судочинства (Стаття 78(12); рішення ВККС 

про „кваліфікаційне оцінювання” може оскаржуватися у спосіб, визначений у Кодексі 

адміністративного судочинства (Стаття 88(2)), який чітко обмежується процесуальними 
підставами. Кандидат може також оскаржити рішення ВРП про відмову у поданні пропозиції 

Президентові для призначення кандидата на посаду судді (Стаття 79 (20) і (21)), і це також 

чітко обмежується процесуальними підставами. 

 
Рекомендація 9: кандидати на посаду судді повинні мати право оскаржувати рішення ВККС і 

ВРП в аспекті розгляду їхніх заявок на суттєвих і процесуальних підставах. 

 
ПРОЦЕДУРА ДОБОРУ 120 СУДДІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ 

 
Слід провести глибокий огляд і оцінку нещодавньої процедури добору 120 суддів для 

Верховного Суду, включаючи інтерв’ю із посадовцями та співбесіди з кандидатами, з метою 

оцінки ефективності та дієвості процедури, і надати рекомендації щодо її вдосконалення. У 

цьому розділі пропонуються деякі спостереження та рекомендації, що базуються на інтерв’ю із 
посадовцями ВККС та іншими зацікавленими сторонами, які було проведено в ході виконання 

процедури у червні 2017 р. 

 
Рекомендація 10: ВККС повинна працювати з міжнародниим партнерами над оцінкою 

ефективності та дієвості процедури здійснення першого „кваліфікаційного оцінювання” 

кандидатів на посади суддів Верховного Суду. 
 

У Статті 85 Закону визначено різні етапи „кваліфікаційного оцінювання”. Це оцінювання 

складається із (a) двох тестувань знань кандидатів, (б) психологічного тесту, який включає 

інтерв’ю із психологом, а також тесту на „загальні вміння” (в) „інформації” чи „висновку”, 
наданого Громадською радою доброчесності18, яка допомагає ВККС визначити рівень 

професійної етики та доброчесності кандидатів на посаду судді, а також (г) оцінки досьє 

кандидатів, включаючи усну співбесіду із кандидатами. ВККС подає рекомендації Вищій раді 
правосуддя щодо призначення кандидатів на посади судді, і (ґ) ВРП приймає рішення щодо 

подання пропозиції Президентові для призначення кандидатів на посади суддів. У цьому 

розділі кожен з етапів від (a) до (ґ) оцінено на предмет відповідності міжнародним стандартам 
боротьби з корупцією. 

                                            
18 Англомовна версія Закону „Про судоустрій і статус суддів” вказує, що цей орган – „Громадська рада 

доброчесності”, хоча зазвичай її називають ГРД. 
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 (a) Тестування 

 
Кандидати на посаду судді Верховного суду складають два тести: перший – це загальний тест 

на знання права, а другий – практичне завдання, що стосується сфери спеціалізації кожного 

судді. У Статті 85( 2) ЗССС, у відповідності до міжнародних стандартів перевірки суддів, 
визначено, що „Тестові запитання та практичні завдання іспиту для суддів складаються з 

урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації”. Цілком справедливо, і це відповідає 

міжнародним стандартам, що тести є спеціалізованими таким чином, аби відповідати знанням і 

досвіду суддів, деякі з яких все життя працювали у дуже спеціалізованій сфері і не 
практикували загального права. 

 

 (б) Психологічне тестування 
 

У Статті 85(3) ЗССС визначено, що ВККС може приймати рішення провести тестування „з 

метою перевірки особистих моральних та психологічних якостей” і „загальних вмінь”. Такі 
тести, згідно із ЗССС, повинні застосовуватися до усіх кандидатів на посаду судді,  а не лише 

до окремого судді чи групи суддів. За міжнародними стандартами, кандидати мають право бути 

поінформованими про і мати доступ до будь-яких відповідних документів і мати справу з 

релевантними питаннями у ході співбесіди: у Статті 85(8) ЗССС визначено, що кандидати 
„мають доступ до повного перегляду свого досьє, що включає результати тестувань і звіти про 

моральне та психологічне тестування”.  

 
„Моральні та психологічні якості” говорять на користь доброчесності кандидатів, критеріїв 

добору, які заохочуються у міжнародних стандартах,19 але це дуже розмите формулювання. 

 

Після психологічного тестування можуть сформуватися суб’єктивні думки щодо моральності 
та доброчесності особи. Міжнародні стандарти забороняють дискримінацію (за винятком 

вимоги щодо громадянства), і надзвичайно важливо, аби тестування „моральних і 

психологічних якостей” не використовували як прикриття для дискримінації проти кандидатів 
на основі релігії, політичних переконань, мови чи сексуальної орієнтації, які є забороненими 

підставами для дискримінації згідно із європейськими та міжнародними конвенціями про права 

людини.  
 

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

суддів: незалежність, ефективність та обов'язки20 визначає у Главі VI – Статус судді: добір і 

кар’єра: 
45. Щодо  суддів  або  кандидатів на посаду судді не має бути жодної дискримінації на підставі 

статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії,  політичних   або   інших  поглядів,  національного  

або  
соціального  походження,  належності  до   національної   меншини, власності,  

неповносправності, народження, сексуальної орієнтації або інших ознак.  Вимога,  щоб суддя 

або кандидат на посаду судді  був громадянином    відповідної    держави,   не   повинна   
вважатися дискримінаційною. 

 

Рекомендація 11: ЗССС і підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють оцінювання 

суддів, зокрема, оцінювання „моральних та психологічних” чинників, а також досвід роботи і 
особистий досвід кандидата, повинні чітко визначати, що оцінювання проводиться у 

відповідності до правових положень щодо захисту прав та свобод людини. 

 

                                            
19 З-поміж інших Принцип 10 Базових принципів незалежності судової влади ООН: „Особи, обрані на 

посаду судді, повинні бути особами доброчесними і з відповідними вміннями, належною освітою і 
кваліфікацією у сфері права”.  
20 Рада Європи (листопад 2010), Рекомендація (2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки https://wcd.coe.int/  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
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 (c) Роль ГРД 

 

ГРД – це нове явище для української процедури добору суддів. Вона складається із 
представників громадянського суспільства, які покликані допомагати ВККС у „визначенні 

підходящості судді (кандидата на посаду судді) за критеріями професійної етики та 

доброчесності у цілях кваліфікаційного оцінювання”. 
 

Існує суттєва загроза того, що члени ГРД матимуть конфлікти інтересів при виконанні 

повноважень ГРД в оцінюванні професійної етики та доброчесності суддів. Члени ГРД можуть 

обиратися із груп громадянського суспільства, включаючи практикуючих юристів, які могли чи 
можуть в майбутньому опинитися перед суддями, яких вони оцінюють під час процедури 

добору. Правила щодо того, хто має право бути членом ГРД, слід чітко визначити, і самі члені 

повинні бути об’єктом чітко визначеного механізму перевірки наявності будь-яких конфліктів 
інтересів, які вони, можливо, мають із кандидатами на посаду судді, яких вони оцінюють.  

 

Рекомендація 12: Членство у ГРД повинно відповідати чітко визначеним правилам, які 
відображають розмаїття громадянського суспільства, а механізми, які стосуються 

конфлікту інтересів, слід підсилити таким чином, аби вони виходили за межі обов’язку 

окремих членів заявляти самовідвід при оцінюванні кандидатів у конкретних випадках. 

 
Згідно зі Статтею 87(6), пункти 2 і 3 ЗССС, ГРД має право надавати „інформацію” чи 

„висновок” про кандидатів на посаду судді оцінковому комітету ВККС.  

 
„Інформація” піднімає запитання щодо поведінки кандидата, але не містить доказів неналежної 

поведінки. „Висновок” (який часто називають „думкою” у матеріалах, які публікує ВККС, а 

також у звітах засобів масової інформації), складається із „обгрунтованих підстав”, чому 

кандидат на посаду судді „не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності”.  
 

І „інформація”, і „висновки” включено до досьє кандидатів на посаду судді, тож кандидати 

мають доступ до даних, наданих ГРД, і мають можливість на стадії співбесіди спростувати чи 
обргрунтувати дані. ВККС може провести подальше розслідування або ж вирішити відкинути 

„інформацію” чи „висновок”. 

 
Можливість переглядати і спростовувати інформацію, зібрану про кандидатів, яка їм надається, 

є необхідною і узгоджується із міжнародними стандартами. Однак лише на стадії співбесіди, 

коли звинувачення, викладені в „інформації” чи „висновках”, наявні у громадському доступі, 

кандидати можуть відповідати на обвинувачення ГРД. У 12 випадках під час застосування 
процедури добору кандидатів до Верховного суду ГРД забирала „інформацію” чи „висновки”, 

послухавши відповіді кандидата на ці закиди під час співбесіди. Було би справедливіше для 

кандидатів і краще для цілей легітимності і репутації ГРД, якби ГРД мала можливість 
спілкуватися із кандидатами до моменту, коли вона подає „інформацію” чи „висновки” ВККС.  

 

Рекомендація 13: Внутрішні процедури ГРД слід розробити таким чином, аби зобов’язати 
ГРД представляти кандидатам на посаду судді свідчення, які вона зібрала щодо „професійної 

етики та доброчесності” кандидатів, ще до моменту прийняття рішення про включення цих 

свідчень до „інформації” чи „висновків”, які вона подає ВККС. 

 
„Інформація” і „висновки” ГРД базуються на перевірці майна кандидатів та інформації про 

характер і стиль життя кандидатів на посаду судді, яку вдалося зібрати. На практиці, за словами 

членів ГРД, ГРД мала доступ до тієї ж інформації про кандидатів, що й  ВККС (тобто до 
майнових декларацій, декларацій суддівської доброчесності і „аналітичних матеріалів” НАБУ, 

які містили інформацію, отриману з інших джерел, з-поміж іншого).21 Цікаво, що у Статті 

87(6), пункт 7 ЗССС, визначено, що ГРД „повинна мати право вільного і повного доступу до 

                                            
21 Див. інтерв’ю із членом ГРД: http://euromaidanpress.com/2017/08/09/judicial-reform-in-ukraine-betrayal-

or-victory-explained-by-the-public-integrity-council/ 
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відкритих державних реєстрів”, і звідси виникає запитання, чи існують платні, закриті державні 

реєстри, до яких ГРД не має доступу. Окрім того, ГРД створила портал на своїй веб-сторінці, де 

люди можуть розмістити інформацію про суддів, яку ГРД перевірить.22 
 

Рекомендація 14: ГРД повинна мати ті ж права доступу до закритих чи платних державних 

реєстрів, що й ВККС. 
 

Очевидна критика на адресу ГРД полягає у тому, що їй відома конфіденційна інформація про 

суддів, і вона може потенційно скористатися цією неперевіреною інформацією і очорнити 

кандидатів на посаду судді. Те, що у 12 випадках ГРД відкликала „інформацію” чи „висновки”, 
вказує на те, що здатність і повноваження ГРД щодо перевірки закидів – не на належному рівні. 

Існує загроза, що хороших суддів може відлякувати від подання заяв на посаду судді те, що 

вони боятимуться, що вони самі і їхні сім’ї стануть об’єктом настільки пильної перевірки, 
особливо, якщо здатність ГРД перевіряти інформацію, яку вона виявляє, буде слабкою. 

 

Ще одне критичне зауваження полягає у тому, що внутрішні процедури, згідно з якими ГРД 
виконує свої повноваження, ніде не прописані для громадськості, та й узагалі не розроблені. 

Робота ГРД проводилася значною мірою pro bono, тож її члени не мали визначеного офісного 

приміщення чи належного фінансування та інших ресурсів для розробки внутрішніх положень, 

не кажучи вже про масштабне завдання оцінки усіх документів, що стосуються доброчесності і 
професійної здатності кандидатів на посаду судді. 

 

Однак, незважаючи на ці критичні зауваження, ГРД – це інноваційна інституційна реакція на 
серйозну проблему низького рівня довіри громадськості до судової влади в Україні. Робота 

ГРД є цінною, адже вона спроможна не лише покращити якість та незалежність кандидатів, які 

обираються на посаду судді, а й стимулює і підтримує „чистих” суддів, а також формує довіру 

серед громадян щодо наявності гарантій захисту від суддів, які є спеціально підібраними 
маріонетками впливових політиків.  

 

Дуже важливо підсилити структури і покращити ресурси ГРД, необхідні для виконання її 
повноважень у роботі, спрямованій на надання ефективної допомоги ВККС. 

 

Рекомендація 15: ГРД повинна мати відповідних працівників і ресурси для проведення перевірки 
інформації щодо кандидатів на посаду судді. Слід розробити і оприлюднити процедури, за 

якими ГРД виконує свої повноваження. 

 

Якщо говорити про застереження, описане вище, яке стосується „морального і психологічного” 
тестування, то будь-яка оцінки доброчесності кандидата не повинна містити ознак 

дискримінації щодо кандидатів на підставах, які описано в європейських та міжнародних 

стандартах прав людини, зокрема, за релігією, політичними переконаннями, мовою, 
сексуальною орієнтацією і так далі.  

 

Рекомендація 16: ЗССС і підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють роботу ГРД у 
здійсненні оцінювання суддів, повинні чітко визначати, що оцінювання проводиться у 

відповідності до правових положень про захист прав і свобод людини. 

 

 (г) Усна співбесіда 
 

Співбесіди із кандидатами на посади суддів Верховного суду базувалися на змісті суддівських 

досьє і транслювалися на Youtube. Члени ГРД мали право ставити запитання. Співбесіди були 
ретельними і охоплювали знання права, а також запитання щодо джерел надходжень та активів 

кандидата. З погляду боротьби з корупцією, дуже корисно забезпечувати громадський нагляд, 

адже він може слугувати посиленню віри громадськості у доброчесність кандидатів, яких 

обирають на посади суддів.  

                                            
22 https://grd.gov.ua  

https://grd.gov.ua/
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З іншого боку, озвучення неперевірених звинувачень, які в кінцевому результаті 

спростовуються чи не підтверджуються кандидатами, може призводити до зменшення поваги 
до суддів. Методи ГРД у пошуку та перевірці інформації про кандидатів не є прозорими. Як 

зазначалося вище, повноваження ГРД і ресурси слід підсилити, щоб вона могла належним 

чином перевіряти інформацію про кандидатів і подавати результати своєї перевірки кандидатам 
та заслуховувати їхні відповіді до моменту, коли „інформація” чи „висновки” подаються ВККС.  

 

Окрім того, в Україні побутує ненормальна практика включення до досьє кандидатів 

оцінювання, яке проводиться викладачами Національної школи суддів, чимало з яких – судді, 
але, тим не менше, вони грунтують свою оцінку компетентності суддів на курсах, які вони 

пройшли у НШС, а не на роботу судді на щоденній основі у суді. Занепокоєння викликає те, що 

суддівські досьє включають інформацію, яка не зовсім стосується оцінювання роботи судді і 
яка може негативно вплинути на розгляд заявок на посаду судді та звичайну оцінку суддів за 

їхні досягнення чи позитивні сторони.  

 
Рекомендація 17: Оцінка, яку надають викладачі НШС, обмежується зауваженнями щодо 

результатів тестування і їхньої успішності під час навчання, і вона не повинна 

використовуватися для оцінювання роботи судді під час судових проваджень.  

 

 (ґ) Призначення суддів 

 

У Статті 128 Конституції визначено, що „Призначення на посаду судді здійснюється 
Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом”. 

Процедура призначення суддів викладена у Статті 70(14) і (15) і детальніше описана у Статті 80 

ЗССС. Процедуру призначення невдовзі перевірять, оскільки наближається до завершення 

процедура першого добору кандидатів до Верховного суду: ВККС обрала і передала детальну 
інформацію про 120 кандидатів до ВРП у серпні 2017 р. ВРП повинна рекомендувати 

кандидатів Президентові для призначення на посади суддів. Прочитання ЗССС вказує на деякі 

потенційні загрози, що криються у процедурі призначення.  
 

Роль Президента у процедурі призначення, як видається, полягає у тому, аби забезпечити, що 

повноваження Президента у призначенні суддів – обмежене і формальне.23 Однак, незважаючи 
на інтенсивний розгляд відповідності обмежень права Президента на призначення суддів, 

переважно з боку Венеційанської комісії,24 ЗССС не бере до уваги застереження і не вказує 

чітко, що „пропозиція” Вищої ради правосуддя до Президента щодо призначення кандитата на 

посаду судді, має зобов’язуючу силу (у Конституції вжито слово „подання”, а не „пропозиція” і 
не зазначено, що це „подання має зобов’язуючу силу). Існує занепокоєння, що „пропозиція” 

передбачає, щоб відбір кандидата не є рішенням Вищої ради правосуддя, яке би мало 

зобов’язуючу силу, і Президент має право розглянути,а  далі або прийняти, або відхилити 
пропозицію.  

 

Стаття 81(7), яка окремо розглядає питання призначення суддів Вищого спеціалізованого суду 
чи Верховного суду, також викликає занепокоєння щодо того, що повноваження Президента 

включає право відхилити призначення: у статті зазначено, що Вища рада правосуддя може 

прийняти „рішення” подати пропозицію Президентові щодо призначення кандидата на посаду 

судді”.  
 

ЗССС містить двозначні формулювання щодо того, на яких підставах, якщо взагалі таке 

можливо, Президент може затримувати призначення чи відмовити у призначенні обраного 

                                            
23 Див. звіт Венеціанської комісії CDL-AD(2015)026  
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)026-e 
24 Див., з-поміж іншого, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2010)026-e, пункт 51 і http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2015)026-e, пункти 26 і 27  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)026-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)026-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)026-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)026-e


 

 23 

кандидата, і що відбувається у випадку, якщо Президент затримує це призначення чи накладає 

на нього вето.  

 
У Статті 80 визначено, що Президент повинен призначити кандидата на посаду судді, не 

намагаючись перевіряти кваліфікацію кандидата чи процедуру добору та оцінювання 

кандидата. Далі у законі визначено, що призначенню не можна перешкоджати, якщо 
з’являються „запити” щодо кандидата. Не зрозуміло, від кого можуть з’явитися ці запити, адже 

закон не передбачає права Президента подавати запити з метою перевірки кваліфікації 

кандидата чи процедури його чи її відбору. Однак загальне послання, як видається, звучить так: 

Президент не може затримувати призначення у зв’язку з моментами, які стосуються 
кваліфікації кандидата чи правильності процедури, за якою його чи її було відібрано. Начебто 

все добре. 

 
Однак далі у ЗССС визначено, що Президент може подавати такі запити, зазначені вище, до 

„компетентних органів”, з метою проведення перевірки цих фактів, „у порядку, визначеному 

законом”. Виникає занепокоєння щодо того, чи така процедура перевірки на практиці не 
призводитиме до затримання призначення кандидата Президентом.  

 

У законі немає положень щодо дій Вищої ради правосуддя на випадок, якщо Президент 

зволікає із призначенням кандидата упродовж терміну, що перевищує 30-денний термін, 
визначеного законом у Статті 80(2) ЗССС, або накладає вето на призначення кандидата на 

посаду судді. 

 
Київські рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ пропонують вказівки щодо того, як визначити 

повноваження Президента на призначення. У Статті 23 визначено: 

„Якщо право остаточного призначення судді належить Президенту країни, то право на 

призначення повинно обмежуватися кандидатами, поданими органом, відповідальним за 
добір (наприклад, Радою суддів, Кваліфікаційною комісією чи Експертною комісією; див. 

пункти 3-4). Відмова призначити такого кандидата може базуватися виключно на 

процесуальних підставах і повинна бути обгрунтованою. У такому разі орган, 
відповідальний за добір, повинен переглянути своє рішення. Один із варіантів – надати 

органу, відповідальному за добір, право відхиляти президентське вето кваліфікованою 

більшістю голосів. Усі рішення слід приймати у короткий термін, визначений законом”. 
 

Рекомендація 18: Призначення суддів повинно бути повністю деполітизованим, однак якщо 

вирішено, що Президент повинен відігравати у ньому якусь роль, то ця роль повинна бути 

виключно формальною.  
 

Рекомендація 19: Вища рада правосуддя повинна мати право підтверджувати призначення 

кандидата на посаду судді кваліфікованою більшістю голосів, якщо Президент не 
дотримується вимог щодо призначення запропонованого кандидата упродовж 30-денного 

терміну, визначеного у Статті 80(2) ЗССС. 

 
Рекомендація 20: До Статті 80 і Статті 81(7) ЗССС слід внести поправки таким чином, аби 

у них було вказано, що Вища рада правосуддя приймає „рішення” щодо відбору кандидата на 

посаду судді, і що „рішення” щодо кандидата на посаду судді, а не, як це є на даний момент, 

„пропозиція”, надсилається Президентові для формального затвердження. 
 

Рекомендація 21: Якщо, по суті, Президент має право вето, то Вища рада правосуддя повинна 

мати право відхилити президентське вето щодо запропонованої кандидатури на посаду судді 
кваліфікованою більшістю голосів. 
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4. НАВЧАННЯ СУДДІВ В 
УКРАЇНІ 
 
Як зазначалося вище, кандидати на посаду судді повинні пройти дванадцятимісячне (12 

місяців) спеціальне навчання у Національній школі суддів (НШС). Окрім того, судді проходять 

навчання без відриву від роботи кожні 3 роки упродовж щонайменше 40 годин. Їх постійно 
оцінюють викладачі, які здебільшого є суддями (див. розділ 7 щодо „Оцінювання роботи судів і 

суддів” для отримання інформації про критичні зауваження в ході оцінювання суддів 

Національною школою суддів). Також забезпечується онлайн-навчання. 
 

Голову НШС призначає і звільняє ВККС, і він є членом Ради судової реформи, тож може 

подавати пропозиції щодо внесення поправок до законів і заповнення прогалин у законах, які 

рекомендують викладачі на основі своїх досліджень та обговорень із суддями. НШС 
зосереджується в останні роки на антикорупційному законодавстві, включаючи питання того, 

як судді розглядають адміністративні справи, що стосуються корупції, а також забезпечує 

навчання з питань конфлікту інтересів та етики.  
 

У разі, якщо дванадцятимісячне (12 місяців) навчання не підходить кандидатам, які подали 

заявку на посаду судді, оскільки вони вже практикуючі судді і були помічниками суддів, то 
ВККС має право зменшити період навчання, якщо кандидати на посаду судді три чи більше 

років працювали суддями чи помічниками судді.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА МАЙНОМ, 
ІНТЕРЕСАМИ ТА ЕТИЧНОЮ 
ПОВЕДІНКОЮ СУДДІВ В 
УКРАЇНІ 
 
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ  

 
Якщо у суддів є свій інтерес у справі, вони можуть не бути в змозі неупереджено розглядати 

справу, і має місце корупція у судовій системі. Конфлікт інтересів складає невід’ємну частину 

запобігання корупції у процесі здійснення судочинства. Традиційно визначаються механізми, 

за якими суддя може заявити про самовідвід у слуханні справи у разі, у якій він має чи якщо 
може виникнути думка, що він має інтерес. Окрім того, процесуальні кодекси можуть 

регулювати випадки, коли суддя може бути дискваліфікований у слуханні справи, і дають 

можливість сторонам судових проваджень відкликати суддю у справі. 
 

ЗЗК визначає широкі параметри регулювання конфлікту інтересів в Україні, а в цивільному, 

кримінальному, адміністративному та господарсько-процесуальному кодексах описано умови, 

за яких суддя підлягає дискваліфікації від участі у провадженні.  
 

Згідно із Главою V ЗЗК, режим запобігання та управління конфліктами інтересів, судді 

зобов’язані повідомляти про конфлікт інтересів Комітету етики Ради суддів, окрім випадків, 
коли цей конфлікт інтересів регулюється процесуальним правом (див. також Статтю 133(10) 
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ЗССС). Якщо суддя не повідомить про конфлікт інтересів чи зробить це невчасно, то він чи 

вона може стати об’єктом притягнення до дисциплінарної відповідальності (див. нижче у 

розділі 5) чи застосування адміністративних санкцій.  
 

Нещодавнє дослідження програми „Нове правосуддя” Агентства США з міжнародного 

розвитку перевірило дієвість цих механізмів і якість законодавства та положень, які регулюють 
конфлікти інтересів у судовій системі України.25 Звіт вказує на слабкі місця у законодавстві 

України, що стосується конфліктів інтересів. Судді не зобов’язані заявляти самовідвідння у 

справах, де є уявний, а не реальний конфлікт інтересів. Окрім того, судді не мають окремого 

зобов’язання заявляти самовідвід на етапі досудових проваджень.  
 

Рекомендація 22: Закон повинен передбачати самовідвід суддів у випадках, коли має місце 

уявний чи реальний конфлікт інтересів. 
 

Рекомендація 23: Закон повинен передбачати самовідвід суддів на стадії досудових 

проваджень. 
 

Ступінь зобов’язання судді щодо розкриття конфліктів інтересів стороні теж визначено 

двозначно, хоча сторони у справі чи прокурор мають право оскаржувати участь судді у судових 

провадженнях. Однак у деяких кримінальних, цивільних та господарських провадженнях 
клопотання сторін про дискваліфікацію судді слухає сам суддя, який є об’єктом клопотання 

щодо дискваліфікації, а це не веде до об’єктивності процедури. Окрім того, не можна 

оскаржувати рішення про дискваліфікацію одразу: оскарження можна подати наприкінці 
провадження, разом із апеляцію по суті прийнятого рішення. Відтак, упереджений суддя може 

брати участь у розгляді справи, а якщо, після розгляду апеляції, суддю буде, по факту, визнано 

таким, у  якого був конфлікт інтересів, то значні ресурси просто марно витрачаються на 

повторні судові провадження. 
 

Рекомендація 24: Зобов’язання щодо відведення/умови дискваліфікації суддів повинні 

застосовуватися до досудових проваджень.  
 

Рекомендація 25: Судді не повинні брати участі у прийнятті рішень за клопотаннями сторін, 

які стосуються їхньої дисквалікації у слуханнях справи на підставі конфлікту інтересів. 
  

Рекомендація 26: Сторони повинні мати можливість оскаржувати рішення щодо 

дискваліфікації суддів одразу. 

 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ СУДДІВ 

 
Допомогти відвідувачам суду, громадянському суспільству і суддям у визначенні реальних і 

уявних конфліктів інтересів покликані три документи, які судді України зобов’язані подавати 

владі стосовно свого майна, сімейних зв’язків та способу життя, у відповідності до положень 

ЗЗК і ЗССС. 
 

По-перше, судді повинні подавати річну майнову деклараціу НАЗК (Стаття 45 ЗЗК), і це можна 

робити на веб-сторінці НАЗК (електронні декларації). Неподання майнової декларації, невчасне 
подання, неточне подання чи зумисне упущення інформації складають підстави для 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (Стаття 106(9) і (10) ЗССС). За них 

також передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. 
 

                                            
25 Для глибшого аналізу законодавства України у сфері конфліктів інтересів та рекомендацій щодо його 

вдосконалення, див. Звіт Тільманна Хоппа про Управління конфліктами інтересів у судовій владі 
України, підготованому програмою Агентства США з міжнародного розвитку „Нове правосуддя”, Київ, 

2016 р. 
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По-друге, за Статтями 61 і 76 ЗССС, судді, а також кандидати на посаду судді повинні подавати 

„Декларації сімейних зв’язків судді”, шляхом заповнення форми на веб-сторінці ВККС. У 

декларації зазначено, чи вони мають сімейні стосунки із людьми, які обіймають, чи обіймали за 
останні п’ять років посади у широкому переліку судових, політичних та державних органів, 

включаючи ГРД. 

 
По-третє, судді повинні щороу подавати „декларації суддівської доброчесності” (Стаття 62 

ЗССС) шляхом заповнення відповідної форми на веб-сторінці ВККС. Декларація включає 

твердження, які вони повинні підтвердити, стосовно, для прикладу, відповідності їхнього 

способу життя майну, яким вони володіють, та доходам, які вони отримали, включаючи їхні 
доходи та доходи членів їхніх сімей; що вони не скоювали корупційних правопорушень; що 

немає підстав для їхнього притягнення до дисциплінарної відповідальності; що вони не 

втручалися в судочинство інших колег; що вони проходять процедуру перевірки суддів у 
відповідності до Закону „Про відновлення довіри до судової влади”; що немає заборон щодо 

їхнього служіння, визначених Законом „Про очищення влади” (закону про люстрацію). 

Неподання такої декларації, невчасне подання чи свідоме подання неправильних (чи неповних) 
даних веде до притягнення до дисциплінарної відповідальності.  

 
КОНТРОЛЬ ЗА МАЙНОМ ТА ПОВЕДІНКОЮ СУДДІВ: РОЛЬ НАЗК, ВККС ТА ВРП 

 
Три документи визначають різні рівні контролю та нагляду. 

 
У Статті 60 ЗССС визначено, що принаймні кожні п’ять (5) років „центральний виконавчий 

орган”, тобто НАЗК, проводить повну перевірку електронних майнових декларацій. ВККС і 

ВРП можуть також подавати запити до НАЗК щодо проведення повної перевірки майнової 
декларації судді, для прикладу, для отримання інформації у процесі відбору кандидатів на 

посаду судді чи для сприяння розслідуванню дисциплінарної скарги. НАЗК повинно само 

подавати свідчення кримінальної поведінки НАБУ, а докази дисциплінарних правопорушень – 
ВККС і ВРП.  

 

Окрім того, стаття 59 ЗССС доручає НАЗК здійснювати контроль за способом життя судді за 

запитом ВККС та ВРП. Результати відслідковування способу життя надсилаються назад 
протягом терміну тридцяти (30) днів з моменту отримання запиту. Результати також можна 

додавати до суддівського досьє і використовувати для оцінки дотримання правил суддівської 

етики.  
 

„Декларація сімейних зв’язків судді” та „Декларація суддівської доброчесності” подаються 

ВККС і вважаються правдивими, „якщо немає інших свідчень”26, коли ВККС зобов’язана 

перевірити декларації.  
 

НАЗК відіграє важливу роль у перевірці майнових декларацій та розслідуванні і визначенні 

доброчесності суддів. Результати є важливими при прийнятті рішення щодо наявності 
конфлікту інтересів, доборі кандидатів на посаду судді, здійсненні оцінювання роботи окремих 

суддів, визначенні дисциплінарних проступків суддів та викритті свідчень про злочинну 

поведінку.   
 

Однак на практиці НАЗК не вдається ефективно виконувати свої обов’язки щодо перевірки 

електронних декларацій, і, відтак, сприяння функціонуванню ефективної системи відстеження 

конфліктів інтересів, системи притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, системи 
оцінки роботи суддів та виконанні зобов’язання щодо подачі свідчень злочинної поведінки 

суддів до НАБУ.  

 

                                            
26 ЗССС Стаття 61(4) і Стаття 62(4) ЗССС 
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Якщо НАЗК не виконує своїх повноважень щодо перевірки електронних декларацій, то групи 

громадянського суспільства, а також члени державних органів, що представляють 

громадянське суспільство, включаючи ГРД, під час останнього процедури добору суддів 
Верховного суду (див. вище у розділі 1), навпаки, скористалися доступом громадськості до 

електронних декларацій для проведення перевірок. Вони успішно виплекали культуру 

прозорості в Україні, яка підвищила очікування громадськості щодо прозорості майна 
державних службовців та їхнього стилю життя. 

 

Життєздатне середовище громадянського суспільства і контроль громадськості за статками 

державних службовців в Україні викликали політичну опозицію. Уряд підтримує внесення 
поправки до Статті 3 ЗЗК, яка передбачає включення антикорупційних НУО та субпідрядників, 

які працюють з ними, до переліку посадовців, які зобов’язані подавати електронні декларації.27 

Така поправка накладає надмірний тягар на активістів НУО і на тих, хто працює разом з ними, і 
створює загрозливу ситуацію, за якої НАЗК може застосовувати кримінальні розслідування для 

того, аби тиснути на активістів, що працюють у сфері боротьби з корупцією. Більше того, ця 

поправка не сумісна з європейськими стандартами, які закликають до існування НУО, які 
можуть вільно переслідувати свої цілі.28 

 

Рекомендація 27: Політичне лідерство в Україні повинно продемонструвати свою серйозну 

налаштованість на боротьбу з корупцією, повністю забезпечивши НАЗК комісарами, які би 
працювали над виконанням повноважень НАЗК. Відділ перевірок повинен мати відповідні 

ресурси. Слід здійснювати автоматичну перехресну перевірку електронних декларацій. 

 
Рекомендація 28: Державні органи, що мають повноваження у сфері боротьби з корупцією та 

розслідування випадків корупції (для прикладу, НАБУ, ГРД, САП, дисциплінарні інспектори 

ВРП, Комітет етики Ради суддів) слід заохочувати розробити „меморандуми про 

порозуміння” з НАЗК з метою сприяння обміну інформацією, яка є важливою для виконання 
їхніх обов’язків, а також забезпечувати відповідні ресурси для перевірки електронних 

декларацій, якщо вони мають повноваження на здійснення такої перевірки. 

 
Рекомендація 29: Організації громадянського суспільства, які зосереджуються на суддівській 

корумпованості, повинні отримувати підтримку у здійсненні контролю за майновими 

деклараціями суддів та їхній перевірці.  
 

Рекомендація 30: Поправку до Закону „Про запобігання корупції”, внесену у березні 2017 р., яка 

зобов’язує НУО та їхніх субпідрядників подавати електронні декларації, слід відкликати. 

 
КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ І НАВЧАННЯ ДЛЯ СУДДІВ В УКРАЇНІ 

 
Кодекс суддівської етики З’їзд суддів України затвердив у лютому 2013 р. У ньому викладено 

„загальні положення”, вказівки щодо „етичної поведінки суддів в процесі здійснення 

судочинства”, а також етичної „поведінки суддів поза межами суду”. Кодекс є у громадському 
доступі, і усім суддям роздано його примірники.29  

 

Комітет етики Ради суддів проводить навчання з питань суддівської етики для суддів разом із 
Національною школою суддів. Комітет етики також надає індивідуальні консультації суддям 

щодо етичних дилем та конфліктів інтересів, а також інформує відповідні органи щодо 

недотримання суддями кодексу етики. Можливість для суддів звернутися до Комітету етики за 

консультацією щодо етичних дилем у їхній повсякденній роботі – важлива, і суддям потрібно 

                                            
27 http://euromaidanpress.com/2017/03/28/new-law-on-e-declarations-for-anti-corruption-ngos-seen-as-return-

to-authoritarianism-in-ukraine/ 
28 Рекомендація CM/Rec(2007)14 

Комітету міністрів країнам-членам щодо юридичного статусу неурядових організацій у Європі 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d534d 
29 http://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki.pdf 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2007)14
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постійно нагадувати про цю можливість. Однак незважаючи на широкі повноваження Комітету 

етики, він складається всього лиш із чотирьох (4) постійних членів.  

 
Комітет зетики нещодавно підписав меморандум про порозуміння із НАЗК щодо обміну 

інформацією і дотриманням повноважень один одного. Важливо, аби НАЗК виконувало свою 

частину обов’язків у площині відстеження способу життя суддів і надавало консультації 
суддям в етичних питаннях та питаннях, пов’язаних із боротьбою з корупцією, задля сприяння 

ефективності роботи Комітету етики. 

 

Рекомендація 31: Потенціал Комітету етики Ради суддів у виконанні широкого кола своїх 
обов’язків слід підсилити відповідними ресурсами і працівниками, щоб він міг задовольняти 

потреби суддів України у навчанні, а НАЗК повинно взяти на себе контроль за суддями і 

консультування суддів. 
 

Рекомендація 32: Комітет етики Ради суддів і Національна школа суддів повинні постійно 

нагадувати суддям, що вони можуть звернутися за порадою до Комітету з питань конфлікту 
інтересів та етичних дилем. 

 

ПОДАРУНКИ 

ЗЗК визначає правила вручення подарунків державним службовцям, включаючи суддів. 
Подарунки визначені у Статті 1 ЗЗК як „грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 

мінімальної ринкової”.  

 

Подарунки є забороненими, окрім, як визначено у Статті 23 ЗЗК, коли вони „відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність” чи коли один подарунок від людини з 

конкретної нагоди не перевищує суми однієї мінімальної заробітної плати в рік, коли його 
роблять, або ж кілька подарунків від однієї людини за кілька нагод упродовж одного року не 

перевищують двох мінімальних заробітних плат за рік, коли їх роблять. Незрозуміло, що 

означає „загальновизнані уявлення про гостинність”, тому виникає занепокоєння щодо того, що 
це може дати суддям можливість приймати дуже високий рівень гостинності, а це явно 

суперечитиме духу закону. Прив’язка прийнятної вартості подарунків до мінімальної 

заробітної плати, яка передбачає прийнятний рівень подарунків, з часом посилюватиметься.  
 

Рекомендація 33: Комітет етики Ради суддів повинен звертатися до суддів і пояснювати їм, 

що „загально визнані уявлення про гостинність” означають, що вони можуть чітко 

вирішувати ситуації, коли вони одержують подарунки як вияв гостинності.  
 

Вирішальні питання щодо подарунків з погляду боротьби з корпуцією полягають у тому, чи 

повинні судді повідомляти про будь-які подарунки, які вони прийняли, і кому вони повинні про 
це повідомляти, а також повідомляти про будь-які пропозиції щодо незаконних подарунків, і чи 

ці заяви про подарунки реєструються і перевіряються. Судді зобов’язані за Статтею 24 ЗЗК 

відмовлятися від незаконних подарунків і повідомляти про незаконні подарунки, зазначаючи 
особу, яка зробила таку пропозиції і, якщо можливо, залучаючи свідків. Судді повинні 

повідомляти про незаконні подарунки у письмовому вигляді голові суду і НАЗК.  

 

Рекомендація 34: Комітет етики у співпраці з НАЗК повинен розробити Положення, яке 
визначає процедуру, якої повинні дотримуватися судді, коли повідомляють по законні та 

незаконні подарунки.  
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6. ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ 
ЗА НЕНАЛЕЖНУ ПОВЕДІНКУ 
СУДДІВ У ВИГЛЯДІ 
ДИСЦИПЛІНАРНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ  
 
ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

 
Судовою реформою 2016 року було створено нову систему притягнення суддів до 
дисциплінарної відповідальності, яка діє з 5 січня 2017 р. Найцікавіше те, що тепер єдиним 

органом, відповідальним за притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, є Вища 

рада правосуддя. Раніше цей обов’язок вона ділила з ВККС. Проведення дисциплінарних 
проваджень одним органом – це позитивне зрушення, яке повинно допомогти застосовувати 

узгоджений підхід до притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. 

Існує трирічний термін давності для подання дисциплінарної скарги, який розпочинається з 

дати скоєння дисциплінарного правопорушення, не включаючи періоди тимчасової 
непрацездатності, відпустки чи дисциплінарних проваджень.  

 

Детальний зразок скарг щодо суддів можна знайти на веб-сторінці ВРП.30 Для того, щоб 
допомогти скаржникам, на веб-сторінці слід розмістити – не юридичною мовою – процедуру 

розгляду скарги і те, коли скаржник може очікувати отримання відповіді від ВРП. 

 
Рекомендація 35: ВРП повинна зробити свою веб-сторінку більш дружньою до користувачів, 

які хочуть подати скарги проти суддів.   

 

ВРП зазначила, що на даний момент у неї немає дисциплінарних інспекторів, які би 
допомагали з розслідуванням скарг. За її оцінкою, їй потрібно 42 дисциплінарні інспектори для 

виконання своєї роботи. 

 
Рекомендація 36: Негайно слід призначити дисциплінарних інспекторів ВРП для проведення 

розслідувань скарг проти суддів.  

 
У Розділі Vi, статті 106 – 111, і у Розділі VII, стаття 112-118 ЗССС, а також у Статті 42 - 50 

ЗВРП, визначено підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності і 

процедуру звільнення судді. Дисциплінарна відповідальність може бути кількох видів, які не 

передбачають звільнення, як визначено у Статті 109 ЗССС: попередження; догана, з 
позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця; 

сувора догана, з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 

трьох місяців; тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення 
правосуддя; і переведення судді до суду нижчого рівня.  

 

У Статті 126 Конституції визначено шість підстав, які можуть призвести до усунення судді з 

посади. Пункти 2, 3 і 6 Статті 126 визначають три підстави, які можуть стати підставою для 
проведення дисциплінарних проваджень  і вимагають рішення Дисциплінарної палати ВРП 

щодо звільнення судді: 

                                            
30 http://www.vru.gov.ua/add_text/155 

http://www.vru.gov.ua/add_text/155
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2. порушення суддею вимог щодо несумісності 

3. вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування 

обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність 
займаній посаді; 

6. порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна”. 

 
Пункти 1 і 4 включають такі підстави, як неспроможність виконувати повноваження за станом 

здоров’я і подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. 

Пункт 5 стосується звільнення у разі незгоди судді на переведення до іншого суду у разі 

ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду. 
 

Стаття 55(3) ЗССС не дозволяє суддям йти у відставку через неспроможність виконувати 

повноваження за станом здоров’я чи виходити на пенсію до моменту, коли Дисциплінарна 
палата ВРП може розглянути дисциплінарні скарги проти них, які би призвели до їхнього 

звільнення. У деяких країнах31 юридичні прогалини можуть зумовити небажану ситуацію, коли 

суддя, якого от-от буде звільнено на підставах, визначених у пунктах 2, 3 і 6 Статті 126 
Конституції, намагається уникнути звільнення з ганьбою, намагаючись піти з посади у зв’язку 

зі станом здоров’я чи добровільного звільнення. У таких небажаних випадках судді, які 

уникають звільнення, можуть легко знайти роботу юриста чи й справді пізніше повторно 

подати заявку пізніше на призначення на посаду судді. 
 

Якщо суддю звільняють з посади на підставах пунктів 2,3 і 6 Статті 126 Конституції чи у 

зв’язку з кримінальним вироком, Стаття 65(4) ЗССС передбачає, що вони не можуть більше 
бути кандидатами на посаду судді.  

 

Наступні спостереження і рекомендації подаються для випадків, коли питання дисциплінарних 

проваджень лише починає виходити на перший план, і знадобиться ретельний моніторинг, щоб 
оцінити, де у системі залишаються проблеми. 

 
ПІДСТАВИ ДЛЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Довгий перелік підстав для дисциплінарної відповідальності, визначених у Статті 106 ЗССС, 
включає випадки, коли суддя зумисне чи внаслідок халатності відмовляє у правосудді, 

неправильно застосовуючи процесуальні закони, не повідомляє про підстави рішення чи не 

дотримується правил публічності та відкритості судового провадження. Серед інших підстав 
для дисциплінарної відповідальності – необгрунтовані затримки у судових провадженнях чи у 

розробці чи поданні рішень до судового реєстру. Перелік підстав складений дуже чітко, за 

винятком Статті 106(3) ЗССС, в якій зазначено:  

 
Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку 

дисциплінарного провадження з таких підстав … 

(3) допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет 
правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу 

життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів 

поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, 
адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу. 

 

Стаття 106(3) ЗССС є розмитою і широкою підставою, яка включає все і яка не узгоджується з 

міжнародними стандартами щодо дисциплінарної відповідальності суддів. Такі широкі 
підстави можуть використовуватися для нападок на суддів та загрожувати їхній незалежності, 

                                            
31 Див. В. Дженнетт. Проект Ради Європи щодо боротьби з економічною злочинністю у Косово (PECK) II 

проект; Технічний документ: оцінка корупційного ризику у судовій системі 

http://www.coe.int/en/web/corruption/projects/peck2/tp 
 

http://www.coe.int/en/web/corruption/projects/peck2/tp
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адже закон не дає суддям можливості передбачати, як саме вони можуть чітко організовувати 

свої справи і рішення таким чином, аби відповідати його вимогам. 

 
Рекомендація 37: У Статті 106(3) ЗССС слід чіткіше і точніше визначити поведінку, яка 

передбачає дисциплінарну відповідальність. 

 
ВРП зазначила, що їй заважає розглядати скарги, що надходять від громадян щодо „багатства 

суддів, яке не має пояснення”, адже відповідальність за перевірку майнових декларацій 

державних службовців, включаючи суддів, несе НАЗК, і НАЗК не досягло значних успіхів у 

перевірці електронних декларацій суддів.   
 

Згідно зі Статтею 60 Закону „Про запобігання корупції”, ВРП може подавати запити до НАЗК 

щодо проведення повної перевірки декларацій суддів. Але сама ВРП не має ані юридичних 
повноважень, ані ресурсів для перевірки майна та багатства суддів. Необхідно, аби ВРП НЕ 

мала права перевіряти декларації суддів, оскільки незалежний орган (НАЗК) теоретично має 

кращі можливості здійснювати неупереджену перевірку. ВРП не змогла подати статистичні 
дані щодо кількості скарг щодо „багатства, яке не має пояснення”, проти суддів, які надійшли 

до неї.  

 

Рекомендація 38: ВРП повинна мати можливість подавати запити щодо проведення перевірок 
електронних декларацій НАЗК згідно зі Статтею 60 ЗЗК. Якщо НАЗК не виконує своїх 

повноважень швидко чи ефективно, перевірка електронних декларацій повинна бути 

пріоритетом, порівняно із перевіркою інших державних службовців, оскільки судді відіграють 
ключову роль у здійсненні правосуддя і забезпеченні верховенства права.  

 
ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Нові процесуальні правила дисциплінарних проваджень викладено у Главі 4, стаття 42-50 
Закону „Про Вищу раду правосуддя”. Дисциплінарні провадження складаються із трьох етапів, 

згідно зі Статтею 42(3): 

1. попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги 

2. відкриття дисциплінарної справи 
3. розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в 

притягненні судді до дисциплінарної відповідальності. 

Дисциплінарна палата розглядає усі скарги. Вона складається принаймні із 4 членів ВРП, 
принаймні половину чи значну частину яких повинні складати судді чи судді у відставці. 

Слухання є відкритими для громадськості. 

Скаргу може подати „будь-хто”, юрист чи громадянин (Стаття 107(1) ЗССС), аби є її може 
ініціювати Дисциплінарна палата чи ВККС, у випадках, визначених законом (Стаття 42(1) 

ЗССС). На початковому етапі розгляду Доповідач (член Дисциплінарної палати, відповідальний 

за попердню перевірку скарги) може „повернути” дисциплінарну скаргу скаржнику, 
залишивши її без розгляду, на деяких підставах, які дозволяють так зробити, у відповідності до 

Статті 44(3) ЗВРП,  

„не оцінюється достовірність відомостей про ознаки дисциплінарного проступку у 
поведінці судді, докази його вчинення”.  

 

Це важливий етап і для скаржників, які очікують розгляду своєї скарги, і для Доповідача 

Дисциплінарної палати ВРП, який має завдання визначити, які справи можна повернути без 
подальшого розгляду, і таким чином відсіяти „необгрунтовані справи”. 

 

Існує дві підстави для поверення скарги Доповідачем, які стосуються боротьби з корупцією.  
 

У Статті 44(1)4 визначено, що скаргу можна повернути, якщо  
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„дисциплінарна скарга містить виражені у непристойній формі висловлювання або 

висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи». 

 
У Статті 44( (2) визначено, що „Очевидно безпідставна дисциплінарна скарга може бути 

залишена без розгляду та повернута скаржнику, якщо він  

„неодноразово протягом дванадцяти місяців, що передують даті надходження скарги, подавав 
очевидно безпідставні дисциплінарні скарги, які були залишені без розгляду та повернуті 

скаржнику або за якими у відкритті дисциплінарної справи було відмовлено”. 

 

Обидві підстави для повернення скарг без подальшого розгляду викликають занепокоєння 
щодо того, що ними можна зловживати таким чином, щоб відмовляти у слуханні цілком 

легітимних скарг щодо неналежної поведінки чи корумпованої поведінки суддів через те, що 

було застосовано образливі слова чи те, що стурбована особа повторно подавала скарги. Слід 
розглянути скаргу за суттю, перш ніж її відхиляти.  

 

Рекомендація 39: Статтю 44(1)4 слід вилучити як підставу для повернення скарги без 
розгляду, адже слід розглянути скаргу за суттю, перш ніж її відхиляти. 

 

Рекомендація 40: Дію Статті (44)2 слід відслідковувати, аби визначити, чи вона не забороняє 

легітимні скарги і чи, по суті, вона допомагає ВРП відсіювати необгрунтовані випадки, які 
вимагають багато часу.  

 

Доповідач, який розслідує скаргу на початках, не повинен мати права також приймати рішення 
за суттю справи. 

 

ВРП зазначила на зустрічі з автором, що надмір скарг стосовно суддів, які не вчасно внесли 

рішення до „Єдиного державного реєстру судових рішень”, сприяє перевантажнню системи 
дисциплінарних проваджень. ВРП зазначила, що велика кількість таких скарг підписани тими 

ж двома юристами. ВРП зазначила, що у деяких скаргах суддя зареєстрував судові рішення 

всього лиш із запізненням один чи два дні. ВРП зазначила, що, згідно із процесуальними 
правилами, доповідачу складно здійснювати відсіювання таких справ на „стадії повернення”, 

визначеній у Статті 44, тому такі справи часто вимагають збору необхідних документів та 

інших матеріалів, що сповільнює роботу дисциплінарного органу.  
 

Невчасне внесення судових рішень до офіційного реєстру може завдавати серйозної шкоди 

здійснню правосуддя. Однак якщо велика кількість скарг без суті подають одні і ті ж особи чи 

якщо вони підписані одними і тими ж юристами, Стаття 107(4) ЗССС забезпечує 
обгрунтування доповідачеві ВРП у дисциплінарних провадженнях відмовлятися розглядати 

скарги, подані цими особами: 

„Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого 
здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання 

відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права, як засобу тиску 

на суддю у зв’язку зі здійсненням ним правосуддя” 
 

Стаття 107(5) (5) ЗССС дає змогу ВРП подавати скарги регулюючим органам адвокатури щодо 

поведінки адвокатів, які підписують необгрунтовані дисциплінарні скарги щодо суддів. 

 
Дисциплінарна палата може прийняти рішення відмовити у відкритті дисциплінарного 

провадження. Скаржник не може оскаржувати це рішення. Однак якщо один із членів 

Дисциплінарної палата не погоджується із цим рішенням, то скаргу можуть передати а 
затвердження до Вищої ради правосуддя у пленарному складі, і вона може прийняти рішення 

підтримати відмову у відкритті дисциплінарного провадження чи, по суті, відкритті 

дисциплінарної справ (Стаття 46(3) ЗВРП). Рішення, прийняті щодо звільнення судді, розглядає 

Вища рада правосуддя у пленарному складі, після того, як Дисциплінарна палата подасть 
клопотання щодо звільнення судді (Стаття 56 ЗВРП). 
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АНОНІМНІ СКАРГИ ТА ІНФОРМАТОРИ 

 
Анонімні скарги щодо поведінки суддів не дозволяються законом. Статтею 107(6) ЗССС 

заборонено дисциплінарні справи проти суддів, які базуються на „анонімних заявках і 

повідомленнях”. У відповідності до закону (Стаття 107(2)1 ЗССС і Стаття 44(1) 1), скарги 

повинні бути підписані скаржником, а непідписана скарга слугує підставою для повернення 
дисциплінарної скарги без розгляду.  

 

Це дуже слабке місце структури боротьби з корупцією у судовій системі України. Це також 
суперечить міжнародним стандартам (див. Статтю 13 КООНПК), які вимагають від органів, 

відповідальних за боротьбу з корупцією, до яких, без сумніву, належить ВРП з її наглядовими 

повноваженнями та повноваженнями щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 
щодо суддів, забезпечувати анонімні гарячі лінії. ВРП могла би перевіряти суть скарг, які є 

анонімними, і відкидати ті, які не підтверджені фактами. 

 

Рекомендація 41: До ЗССС і ЗВРП слід внести поправки таким чином, щоб забезпечити 
можливість подавати анонімні скарги. 

 

Стаття 53 ЗЗК забезпечує деякий захист інформаторам. Однак вона чітко не визначає, кому 
інформатори можуть адресовувати своїх повідомлення, чи те, як інформаторів підтримує влада 

у відповідності до міжнародних стандартів.32 

 
Такі інформатори як працівники суду, адвокати, сторони у справах та інші, які можуть ставати 

об’єктами уявної чи справжньої відплати чи залякування з боку судді, що стає об’єктом скарги, 

і які спостерегли неналежну чи корумповану поведінку судді, не мають права подавати свої 

скарги анонімно суддівської дисциплінарному органу і не мають належного захисту відповідно 
до закону. На даний час законодавці розробляють закон про захист інформаторів, і його 

положення слід оцінити на предмет відповідності міжнародним стандаратм про захист 

інформаторів, зокрема, Рекомендації CM/Rec (2014)7 Ради Європи. 
 

Рекомендація 42: Положення проекту закону „про захист інформаторів” слід оцінити на 

предмет відповідності міжнародним стандаратм про захист інформаторів. 

 
СУДДІВСЬКА НЕДОТОРКАННІСТЬ 

 
Суддівська недоторканність стала об’єктом реформування, і тепер не Верховна Рада має право 

знімати суддівську недоторканність і, відтак, давати згоду на затримання чи утриманні судді 

під вартою, а ВРП: у Статті 126 Конституції зазначено: 
„Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під 

вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання 

судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. 
Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за 

винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку” 

 

При попередньому режимі існувала загроза, що судді покидатимуть територію, щоб уникнути 
правосуддя, перш ніж Рада скасує їхню недоторканність: така „загроза втечі” залишається і при 

новому режимі, адже ВРП повинна дати згоду на затримання чи утримання судді під вартою. За 

той час, який знадобиться на отримання згоди ВРП на зняття суддівської недоторканності, 
суддя може втекти від правосуддя. Згода ВРП не вимагається у разі „тяжких та особливо 

тяжких злочинів”, і це позитивне зрушення, але все одно залишаються деякі категорії тяжких 

злочинів, у яких необхідно отримати згоду ВРП, тож недобросовісні судді у таких випадках 
мають можливість уникнути правосуддя. 

                                            
32 Див. вимоги щодо створення належного механізму захисту інформаторів, викладені у Рекомендації 

CM/Rec(2014)7 Ради Європи. 
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Рекомендація 43: У випадку будь-якого тяжкого злочину, включаючи корупційні злочини, 

наприклад, хабарництво, для зняття суддівської недоторканності не має бути потрібно 
отримати згоду ВРП на затримання чи утримання суддів під вартою. 

  

7. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ 
СУДІВ ТА СУДДІВ В УКРАЇНІ 
 
Оцінювання роботи судів та індивідуальна оцінка суддів – це дві окремі форми судової оцінки, 
які, тим не менше, взаємодоповнюють одна одну. Вони служать важливими інструментами 

боротьби з корупцією, спрямованими на виправлення поганої роботи судів і неналежної 

поведінки суддів, а також на висвітлення позитивної практики і характеристик. Згідно з 

міжнародними стандартами, це повинні бути окремі оцінювання, а також вони повинні 
відрізнятися від дисциплінарних проваджень, хоча якщо під час оцінювання виявлено підстави 

для дисциплінарної відповідальності, то на них слід реагувати у відповідності до механізму 

подання дисциплінарних скарг (див. розділ 1 щодо механізму притягнення до дисциплінарної 
відповідальності ВРП).33  

 
ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДІВ 

  
У судовій системі України поки що немає фіксованого переліку стандартів роботі, за яким 
можна було б оцінювати роботу судів, хоча Державна судова адміністрація України, яка 

звітується перед Вищою радою правосуддя, перебуває на ранній стадії розробки методики 

оцінювання діяльності судів, у якій їй допомагає Програма Європейського Союзу „Підтримка 

реформ юстиції в Україні”.  
 

Повноваження Державної судової адміністрації України щодо оцінювання роботи суддів 

визначені у Статті 152 ЗССС: 
„Повноваження Державної судової адміністрації України: вивчає практику організації 

діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її 

вдосконалення;34 вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у спеціалістах, 
здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;35 організовує роботу з 

ведення судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства в судах”36 

 

Оцінювання роботи судів традиційно зосереджується на таких „Ключових показниках 
ефективності” судів в цілому, як, наприклад, співвідношення рівня вирішення справ, що 

надходять до суду, за один рік, із кількістю нових справ („рівень розкриття”), час, який 

витрачається на вирішення справи („час вирішення”), кількість справ, що очікуюють розгляду, 
нові справи, які надходять до системи, і справи, які відкриваються повторно, у порівнянні з 

кількістю справ, які вирішуються за один рік („рівень перевантаження”), кількість апеляцій, 

виконання рішень, кількість перенесених засідань і вартість виконання функцій 

(„ефективність”), а таокж інші показники якості процесу прийняття рішень суддями.37  
 

                                            
33 КРЄС, Висновок № 17 (2014) щодо Оцінювання роботи суддів, якості правосуддя і поваги до 

суддівської незалежності, пункт 10. 
34 Стаття 152(3) ЗССС 
35 Стаття 152(4) ЗССС 
36 Стаття 152(6) ЗССС 
37 Див. Підтримка реформ юстиції в Україні з боку Європейської комісії; Адріс Годзік „Управління 

роботою судів: місцеві загальні суди в Україні (2016) EuropeAid/134175/L/ACT/UA No 2013/328-160 
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Розуміння того, як працюють суди, є необхідним для розуміння роботи окремих суддів. 

Міжнародні стандарти чітко визначають, що така статистика щодо роботи суду, як визначені 

„Ключові показники ефективності”, – це лише один із чинників в оцінці суддів”.38 Однак вони є 
важливими: як зазначено у Висновку № 17 (2014) КРЄС, пункт 26: 

„Було б особливо несправедливо, щоб окремого суддю оцінили негативно через проблеми, 

зумовлені поганими умовами праці, на які він чи вона не може впливати, наприклад, 
затримки, зумовлені серйозним накопиченням невирішених справ чи відсутністю 

достатньої кількості суддів або ж невідповідністю адміністративної системи”39 

 

Рекомендація 44: Державна судова адміністрація повинна розробити стандарти роботи для 
судів і вести статистичні записи, які оновлюються, а також регулярно публікувати звіти за 

цими даними, які можуть допомагати здійснювати оцінювання роботи суду, а також окремих 

суддів. Дані про ставлення громадськості до якості роботи судів можуть також складати 
частину оцінювання судів.  

 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ 

 
Індивідуальні оцінювання роботи судді зосереджуються на знаннях судді, якості прийняття 
рішень, ефективності виконання робочого навантаження, а також особистих і моральних 

характеристиках. У відповідності до міжнародних стандартів, критерії оцінювання повинні 

бути „чітко прописані, прозорі і однорідні …чіткі критерії, які застосовуються при 

періодичному оцінюванні, повинні бути далі викладені у положеннях, як і терміни та механізми 
проведення оцінювання”.40 В Україні такі індивідуальні оцінювання називають „регулярними 

оцінюваннями”, і вони регулюються Статтею 90 ЗССС. Вони відрізняються від 

„кваліфікаційного оцінювання”, яке відбувається під час процедур добору кандидатів на посаду 
судді (див. вище у Розділі 1). 

 

Форма „регулярного оцінювання” в Україні не відповідає міжнародним стандартам чи 
належній практиці індивідуального оцінювання суддів. Стаття 90 ЗССС визначає невідповідну 

форму оцінювання суддів, при якій домінюючою формою оцінювання є оцінювання, що 

здійснюється викладачами Національної школи суддів. Київські рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ 

визначають, що „Оцінювання здійснюють головно інші судді”.41 Окрім того, критерії 
оцінювання, визначені у Статті 90, зосереджуються переважно на успішності проходження 

навчання суддею, а не на щоденній роботі у суді, яка повинна бути предметом оцінювання. 

 
Викладачі, деякі з яких можуть самі бути суддями, хоча це й не завжди так, оцінюють суддів 

шляхом заповнення анкет щодо роботи суддів. По завершенні кожного навчального курсу 

викладач заповнює анкету, куди включає оцінку знань, навичок та вмінь судді; відзначає 

точність і вчасність виконання навчальних завдань; аналітичні здібності і здатність оцінювати 
інформацію; роботу у команді … комунікаційні навички і сильні сторони судді”.  

 

Окрім того, судді, які є практикуючими і працюють у суді, робота яких оцінюється, можуть 
також заповнювати анкети щодо роботи судді, а „громадські організації” можуть проводити 

незалежне оцінювання роботи судді під час судових засідань. Суддя також заповнює анкету для 

самооцінки.  
 

Суддя може оскаржувати результати оцінювання, і тоді анкети можуть переглядатися. 

 

                                            
38 Київські рекомендації ОБСЄ/ОДІПЛ, Професійна оцінка суддів Рекомендація 28” 
39 КРЄС, Висновок № 17 (2014) щодо оцінки роботи суддів, якості правосуддя та поваги до суддівської 

незалежності  
40 Київські рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ: пункт 29 
41 Київські рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ: пункти 30 і 31 
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Оцінкові анкети, як і заперечення та переглянуті оцінкові анкети, включаються до суддівського 

досьє судді, і їх можна вважати „кваліфікаційним оцінюванням”, коли судді подають заявки на 

посаду судді. 
 

Рекомендація 45: Статтю 90 ЗССС „регулярне оцінювання” суддів слід переглянути таким 

чином, аби забезпечити, що інші судді, які переважно здійснюють оцінювання, перевіряють 
повсякденну роботу судді під час судових проваджень як основу, і що для оцінювання знань, 

навичок, роботи у суді, здібностей та доброчесності судді використовуються чіткі критерії, 

прописані у законі (ЗССС) та у положеннях. 

 

8. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
СУДОВИМИ СПРАВАМИ В 
УКРАЇНІ 
 
Корупційні ризики у системі управління судовими справами можуть пом’якшуватися за умови 

наявності чіткої системи розподілу справ, чітких положень, які визначають законне відведення 
суддів у справі42, а також активний підхід до забезпечення прозорості судових проваджень і 

роботи суддів. 

 
РОЗПОДІЛ СПРАВ 

Процедура розподілу справ між суддями створює можливості для корупційних проявів 

поведінки суддів, а інші сторони могли би намагатися впливати на розподіл справ і їх 
призначення конкретним суддям, які можуть бути упередженими до результату справи. 

Міжнародні стандарти закликають до „об’єктивних, визначених наперед критеріїв, 

спрямованих на забезпечення права на незалежного та безстороннього суддю.’43  
 

У Бангалорських принципах визначено:  

„Такі домовленості можуть змінювати за чітко визначених обставин, наприклад, за 

потреби врахувати спеціальні знання чи досвід судді. Розподіл справ може, для прикладу, 
складатися із системи в алфавітному чи хронологічному порядку чи передбачати 

процедуру випадкового відбору”’44 

 
Процедура розподілу справ між суддями в Україні визначена у Статті 15 ЗССС та у Положенні 

про єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему, що діє з 2010 року.  

 

Критерії розподілу справ визначені у Статті 15(5) ЗССС. Розподіл не є випадковим, а враховує 
такі чинники: 

- спеціалізація суддів,  

- робоче навантаження кожного судді 
- заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні 

судового рішення, про перегляд якого порушується питання (крім перегляду за 

нововиявленими обставинами) 
- перебування суддів у відпустці, 45 

- відсутність у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 

                                            
42 Законодавчі положення щодо законного усунення суддів від справ в Україні розглядається у розділі 5 

„Контроль за майном, інтересами та етичною поведінкою суддів”. 
43 РЄ (2010) 12, пункт 24 
44 Бангалорські принципи www.yargitay.gov.tr/  
45 Схоже на те, що в англійській версії закону є помилка, і замість „покликання” мало бути слово 

„відпустка”. 

http://www.yargitay.gov.tr/
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- відрядження 

- інші передбачені законом випадки, через які суддя не може здійснювати правосуддя або 

брати участь у розгляді судових справ 
 

Якщо автоматизована система не працює упродовж більш, ніж 5 робочих днів, то розподіл 

справ визначається „Положенням про єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему 
(Стаття 15(9) ЗССС). 

 

У Статті 15(7) і (8) визначено, що відомості про результати розподілу зберігаються в 

автоматизованій системі та мають бути захищені від несанкціонованого доступу та втручання. 
Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи має наслідком відповідальність, 

встановлену Статтею 376(1) Кримінального кодексу. 

 
Респонденти, ознайомлені з роботою системи, відзначали, що система є загалом поганої якості, 

її розробило „державне підприємство”, використовуючи код „закритого джерела” для розробки 

процедури розподілу. Внутрішні робочі процедури системи управління справами, відтак, не 
відкриті перевірці чи зміні з боку інших, а це перешкоджає проведенню ефективного аудиту 

системи. Окрім того, респонденти зазначили, що система не є дружньою до користувачів і в ній 

складно здійснювати пошук, оскільки запити слід писати комп’ютерною мовою.46 

 
Рекомендація 46: Слід розробити систему розподілу справ із програмним забезпеченням 

„відкритого джерела”, яка сприяє проведенню перевірки та аудиту системи. 

 
Незважаючи на положення, респонденти відповідали, що автоматизована система розподілу 

справ піддається маніпуляціям, коли справи розподіляються між конкретними суддями. 

„Спеціалізація” суддів може змінюватися таким чином, аби забезпечувати призначення 

конкретної справи конкретному судді. Усі судді, окрім одного конкретного судді, можуть бути 
позначені як „хворі” на короткий період, аби саме цьому судді призначили справу. Відвідувачі 

суду могли подавати численні ідентичні скарги до суду, а далі сплачувати судовий збір, коли 

їхньому бажаному судді призначали одну зі скарг.  
 

Рекомендація 47: Рада суддів повинна забезпечити проведення професійних аудитів системи 

розподілу справ, із повноцінним доступом до внутрішніх процедур системи та конкретним 
аналізом шляхів застосування маніпуляцій у системі. Під час перевірок та аудитів слід 

перевіряти, чи розподіл справ реєструєтьсяі оприлюднюється автоматично, і чи система не 

дозволяє вносити несанкціоновані зміни до системи розподілу після здійснення розподілу.  

 
ПРОЗОРІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ СУДДІВСЬКИХ РІШЕНЬ 

 
Міжнародні стандарти наголошують, що прозорість судових проваджень є вирішальною для 

формування довіри громадськості до судової системи. Прозорість є дуже важливим 

компонентом кожного аспекту розгляду справи у суді. Вимоги щодо прозорості включають 
оприлюднення графіків судових засідань, запис і оприлюднення відео і протоколів проваджень, 

оприлюднення суддівських рішень у базах даних, реєстрах та на веб-сторінках „шляхами, 

завдяки яким вони стають по-справжньому доступними і безкоштовними”, а також 
забезпечення того, щоб рішення індексувалися так, щоб їх можна було знайти за предметом, 

правовими моментами, які піднімалися, та іменами суддів, які їх писали. Окрім того, слід 

заохочувати доступ журналістів до судів і сприяти йому.47 

 
У Статті 11 ЗССС викладено вимоги щодо „прозорості та відкритості судових проваджень” в 

Україні, які є сумісними із міжнародними стандартами. Судові рішення, судові слухання та 

                                            
46 Зараз в Україні працюють пілотні електронні суди, які намагаються вдосконалити систему розподілу 

справ та управління справами.  

 
47 Див. Київські рекомендації ОБСЄ, пункти 32 і 33 
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інформація по справах, які розглянуто, є відкритими, і кожен має право на вільний доступ до 

прийнятих рішень. Справи in camera дозволяються на основі обгрунтованих рішень суду у 

випадках, які визначено законом. Суди зобов’язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-
сторінках інформацію про судові слухання, включаючи місце, дату і час проведення судового 

засідання, сторони спору, предмет спору, дату отримання скарги, передачу справу з одного 

суду іншому та інші деталі. Засоби масової інформацїі та особи, присутні у залі судових 
засідань, можуть робити фотографії, проводити відео- та аудіозйомку без окремого дозволу 

суду, а от трансляція вимагає дозволу суду.  

 

Кожна із вимог щодо прозорості судових проваджень вимагає проведення моніторингу з метою 
забезпечення постійного та відповідного дотримання. Керівні органи судової системи, зокрема, 

націлені на співпрацю один з одним та з НУО у питанні розробки та впровадження „заходів, 

спрямованих на забезпечення незалежності суддів та органів юстиції” (Стаття 73 ЗВРП), і 
повинні підтримувати постійний моніторинг прозорості судових проваджень у всіх судах 

України. 

 
Рекомендація 48: ВРП, за своїм повноваження згідно зі Статтею 1 ЗВРП щодо забезпечення 

підзвітності судової влади перед суспільством і згідно зі Статтею 73 ЗВРП повинна 

співпрацювати з Радою суддів, ГРД і неурядовими організаціями в аспекті моніторингу та 

подання пропозицій щодо заходів, спрямованих на забезпечення прозорості та відкритості 

судових проваджень у відповідності до Статті 11 ЗССС.  
 

 

9. СТВОРЕННЯ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ В 
УКРАЇНІ 
 
Спеціальні антикорупційні суди не є звичними для європейських країн, однак це один з 

варіантів для країн з високим рівнем корупції, який веде до безкарності тих, хто скоює 
корупційні злочини, включаючи високопосадовців.48 Міжнародна спільнота в Україні серйозно 

підтримує створення антикорупційного суду, а уряд України зобов’язався створити його.49 У 

Розділі X11(16) ЗССС визначено, що протягом дванадцяти (12) місяців з моменту набуття 
чинності законом про „Вищий антикорупційний суд” його буде створено, і буде оголошено 

конкурс на посади суддів цього суду. 

 

Респонденти відповідали, що простежується затримка законодавства, яке би визначало формат 
цього суду, у зв’язку із політичними незгодами стосовно необхідності створення такого 

спеціалізованого суду, а також відсутності згоди щодо структури та повноважень цього суду.  

 
Традиційно антикорупційний суд спеціалізується на розгляді справ, пов’язаних із 

корупційними злочинами, що скоюються на високому рівні, і має спеціалізованих суддів, а не 

звичайних суддів, у своєму складі. В Україні логіка такого суду базується на створенні інших 
спеціалізованих антикорупційних правозастосовних органів: Національного антикорупційного 

бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Існує загроза, що успіхи, 

                                            
48 Див. U4 Спеціалізовані антикорупційні суди: зіставне картування 

http://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping/  
49 Див. МВФ https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16319.pdf  

http://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16319.pdf
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досягнуті, зокрема, НАБУ у розслідуванні випадків корупції, будуть зведені до нуля, судами, в 

яких продажні судді схиляються перед політичним впливом на їхні рішення, а звичайні судді 

не мають ресурсів і не пройшли навчання для вирішення складних корупційних справ.  
 

І справді, одна із переконливих підстав для створення спеціалізованого антикорупційного суду, 

– це „ефективність навчання спеціалізованого штату суддів для розгляду складних справ по 
всій території України, замість інвестування у спеціалізовані навчання для суддів у звичайних 

палатах по всій країні. 

 

Добір суддів до спеціалізованого антикорупційного суду стане ключовим фактором 
незалежності та сприяння чесній та ефективній роботі суду. Слід врахувати, наскільки 

реформований звичний процес добору і призначення суддів підходить для вирішення питання 

добору суддів до антикорупційного суду. Можливо, знадобиться спеціальна процедура добору. 
Деякий рівень міжнародного залучення до цієї процедури може забезпечити її чесність, але це 

залучення слід збалансувати із вимогою щодо захисту незалежності органів судового 

самоврядування при вирішенні питань, що стосуються набору і добору суддів. Окрім того, слід 
врахувати кількість спеціалізованих суддів і те, чи їхнє призначення до спеціалізованого 

антикорупційного суду не забере талановитих працівників із традиційної судової системи.  

 

Рекомендація 49: Добір суддів до спеціалізованого антикорупційного суду може залувати 
міжнародну спільноту, наприклад, до перевірки переліку кандидатів для потенційного добору 

до суду. Задля захисту незалежності судової системи України остаточне рішення щодо 

добору може прийматися у відповідності до критеріїв добору та зміненої звичної процедури 
добору кандидатів на посади суддів, яка передбачає допомогу ВККС з боку ГРД. 

 

Респонденти зазначили, що корупцію на рівні досудових проваджень дуже легко саботувати. 

Відтак, антикорупційний суд повинен мати повноваження на етапах досудових та судових 
проваджень. Слід подумати про суд, який буде заслуховувати апеляції на рішення 

антикорупційного суду. Реформа звичної судової системи, зокрема, нещодавня реформа 

Верховного суду і процедури добору суддів до цього суду, привели до покращень. Щоб не 
нівелювати ці покращення, доречно, аби апеляції на рішення антикорупційного суду можна 

було подавати до Кримінальної палати Верховного суду. Респонденти з НУО в Україні 

висловлювали заперечення щодо цього і відстоюють існування окремої апеляційної панелі 
антикорупційного суду. 

 

Рекомендація 50: При розробці структури та повноважень спеціалізованого антикорупційного 

суду слід взяти до уваги такі чинники: потребу суду мати повноваження на стадії досудових 
проваджень; кількість спеціалізованих суддів і процедуру їхнього призначення; чи 

антикорупційний суд має рівень першої інстанції та апеляційний рівень і які загрози того, що у 

нього не буде юрисдикції щодо цих стадій судових проваджень; обсяги юрисдикції суду, тобто 
категорії корупційних злочинів, які він розглядатиме, і те, чи „дрібні” корупційні злочини 

залишаються в юрисдикції традиційної судової системи. Приймаючи такі стратегічні 

рішення, слід приділити увагу підтримці єдності судової системи та незалежності судової 
влади. 
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ДОДАТОК 1: ТАБЛИЦЯ-ОГЛЯД РИЗИКІВ 
КОРУПЦІЇ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 

Сфера Види корупції та проблеми Прояви, приклади та передумови 

Незалежність 

судової влади 

— Неналежне втручання в 

процес прийняття судових 

рішень 

— Хабарі; обмін послугами 

або обіцянки про майбутні 

послуги; отримання послуг  

— Погрози безпеці судді, його 

(її) сім’ї, суду  

 

 Часті спроби втручання у судовий процес прийняття рішень з боку політиків, державних 

органів, громадськості, представників бізнесу, відвідувачів суду та колег - суддів;  

 Брак сили психологічно і морально протистояти незаконному втручанню або тиску з боку 

політиків, інших гілок влади, інших  суддів; 

 Прокурори регулярно ініціюють провадження за статтею 375 Кримінального кодексу проти 

суддів за "неправосудний вирок, рішення, ухвалу або постанову..." з метою переслідування; 

 Судді часто пропускаються процедурні строки, або маніпулюють ними на користь однієї із 

сторін; 

 Брак ефективних механізмів розгляду скарг щодо незаконного втручання у здійснення 

правосуддя; 

 Законодавчі акти щодо організації роботи та адміністрування судової системи містять 

забагато деталей та є багатослівними, але, в деяких випадках, є недостатньо точними; 
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 Політики, державні службовці, громадські організації та засоби масової інформації 

несправедливо публічно засуджують суддів та підривають процес прийняття судових рішень; 

 Різноманітні люстраційні процеси та процедури перевірки суддів в Україні не завершені 

оперативно; 

 "Інформація" та "висновки" ГРД стосовно "професійної етики та доброчесності" суддів не 

обґрунтовані належним чином; 

 Систематично нехтується обов'язковими заходами щодо безпеки суддів та будівель судів; 

 Генеральна прокуратура вибірково розглядає скарги на неналежне втручання у судовий 

процес та процедури. 
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Судове 

управління та 

самоуправління 

— Хабарі; обмін послугами 

або обіцянки про майбутні 

послуги (відкати); 

отримання послуг 

— Зловживання 

повноваженнями 

— Корпоративізм та лоялізм 

по відношенню до інших 

суддів, помічників суддів і 

іншого підпорядкованого 

персоналу 

 Усі управлінські та адміністративні функції у судовій системі (призначення суддів на 

адміністративні посади, призначення членів різних комісій та рад, відбір високопоставлених 

державних посадових осіб до органів судової влади, таких як Голова ДСА)  так само як і 

рішення щодо кар’єри суддів (призначення, відбір, переведення, дисципліна, тощо) можуть 

бути предметом корупційного впливу;  

 Відсутність прозорості при відборі делегатів на З'їзд суддів; 

 Кандидати на судові посади не можуть оскаржити більшість рішень про відмову у прийнятті 

своїх заяв, поданих на різних етапах процесу відбору та призначення;  

 Відсутність статистичних даних про ключові показники ефективності діяльності судів;  

 Не публікуються річні звіти про діяльність судових органів.  

Відбір та 

призначення 

суддів 

— Політичний вплив на 

рішення 

— Обмін послугами або 

обіцянки щодо майбутніх 

послуг (відкатів); 

отримання послуг 

 Кандидати на судові посади не можуть оскаржити більшість рішень про відмову у прийнятті 

своїх заяв, поданих на різних етапах процесу відбору та призначення; 

 Президент відкладає пропозиції ВРЮ щодо призначення кандидатів на судові посади; 

 Критерії та методи оцінювання кандидатів на судові посади, встановлені ВККС, не 

знаходяться у публічному доступі; 

 Критеріям оцінювання ГРД не вистачає прозорості; 
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— Лояльність політичним 

силам; 

— Приватні інтереси й 

конфлікт інтересів 

— Непотизм, кумівство та 

корпоративізм; 

 

 Існує ризик того, що через брак ресурсів, часу або інших факторів, "інформація" та 

"висновки" членів ГРД щодо кандидатів на судову службу не завжди є обґрунтованими та 

часом можуть містити неправдиві відомості;  

 У процесі відбору суддів задіяні численні органи; 

 Члени ГРД, які оцінюють відповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності, 

мають конфлікт інтересів, наприклад, вони можуть бути адвокатами, які виступають в суді 

перед суддями, яких вони оцінюють, або кандидат раніше критикувався з боку НУО, яку у 

ГРД представляє член такої НУО; 

 Члени ГРД не мають рівного з ВККСУ доступу до реєстрів та іншої інформації, яка 

зберігається державними органами, для здійснення повного оцінювання суддів; 

 Було ухвалено законодавство, яке ускладнює здійснення неурядовими організаціями 

громадського контролю та моніторингу ролі суддів як членів державних органів, а також 

інші положення, наприклад, зміни до Закону про запобігання корупції, яким вимагається 

подання електронних декларацій від неурядових організацій, які борються з корупцією та їх 

підрядників; 

 Значення доброчесності при відборі суддів зменшується або ігнорується політично 

спрямованим відбором або внутрішніми мережами впливу; 
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 Перевірка громадянським суспільством кваліфікацій суддів включає подання 

необґрунтованих позовів проти суддів, якими судді переслідуються та залякуються; 

 Громадські організації, які мають законне право брати участь у ГРД та інших державних 

органах з функціями, пов'язаними з перевіркою судових органів, керуються політичними 

інтересами та є предметом тиску та переслідувань з метою зменшення їхньої спроможності 

щодо здійснення громадського контролю та моніторингу судової системи. 

Навчання та 

індивідуальне 

оцінювання  

— Небезпека зловживання 

владою під час сертифікації 

суддів  

— Хабарі, обмін послугами 

або обіцянки про майбутні 

послуги (відкати); 

отримання послуг 

 

 Небезпека зловживання викладачами Національної школи суддів владою під час оцінювання 

суддів. Оцінка повинна ґрунтуватися на тому, наскільки ефективним є суддя в його 

повсякденній роботі в суді, а не результатах тренування у школі суддів. 

 На оцінку судді впливають неважливі чинники та/або треті особи, які сприяють просуванню 

судді та підвищенню його заробітної плати; 

 Критерії індивідуальної оцінки судді не окреслені  чітко, не є прозорими та однаковими; 

 Нормативними документами чітко  не визначені строки, а також механізм оцінювання 

ефективності судів;  

 Не проводиться оцінювання переважно іншими суддями;  

 Оцінка не сфокусована на щоденній роботі судді та його діяльності в суді.  

 ‣Суддя не може оскаржувати або вимагати перегляду оцінки. 
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Відвід судді/ 

Самовідвід  

— Конфлікт інтересів  Невиконання суддями вимоги про самовідвід від судового провадження у випадку 

виникнення конфлікту інтересів. Обов'язок щодо відводу не застосовуються до попередніх 

судових засідань;  

 Судді, щодо яких подано клопотання про наявність конфлікту інтересів, беруть участь у 

прийнятті рішень за такими клопотаннями, поданими сторонами щодо їх відводу від 

розгляду справи через наявність конфлікту інтересів;  

 Сторони не можуть негайно оскаржити рішення про відвід суддів через наявність конфлікту 

інтересів; 

Декларування 

активів 

— Зловживання/саботування 

процесу декларування 

— Втручання у процес 

декларування 

— Хабарі, обмін послугами 

або обіцянки про майбутні 

послуги (відкати); 

отримання 

послугЗастосування впливу, 

 Занизький  рівень успішного кримінального переслідування корупційних правопорушень або 

злочинів  

 ВРП не порушує дисциплінарне провадження проти суддів, які не подали або подали неточні 

декларації про майно, оскільки НАЗК не здійснює їх перевірку;  

 Проти суддів, які не подають декларації про майно не порушуються адміністративні 

провадження;  

 Декларації про майно є неточними або неналежним чином заповнені, інформація не надана, 

або декларації не подаються у встановлені строки; 

 НАЗК не перевіряє декларації про активи та не подає у НАБУ докази злочинної поведінки 
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пропонування послуг через власну слабкість, політичний тиск, пропонування подарунків/послуг та 

некомпетентність; 

 НАЗК не проводить або делегує повноваження щодо перевірки електронних декларацій 

суддів судовим органам, які здійснюють процедури оцінювання, відбору, вчиняють 

дисциплінарні провадження та проводять іншим чином оцінку роботи суддів через політичне 

втручання у його роботу, пропонування хабарів або пропонування подарунків у теперішній 

час чи в майбутньому. 

Моніторинг 

способу життя 

— Політичний тиск та інші 

незаконні спроби впливу 

— Зловживання владою 

 НАЗК не відповідає протягом 30 днів на запити ВККС або ВРП, як вимагається положеннями 

статті 59 ЗССС щодо здійснення моніторингу способу життя суддів. 

 НАЗК не проводить моніторинг способу життя суддів через надмірний політичний тиск та 

зловживання службовим становищем 
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"Декларація 

родинних зв’язків 

судді" та 

"Декларація 

доброчесності 

судді" 

— Приховані приватні 

інтереси 

— Корпоративізм та лоялізм  

— Непотизм та кумівство  

 "Декларації родинних зв’язків сім'ї судді" та "Декларації доброчесності судді" заповнені не 

точно або не повно через корупційні мотиви суддів приховати особисті інтереси. 

 ВККС не перевіряє декларації, не зважаючи на отримання доказів того, що декларації є 

неточними та неповними; 

Подарунки та 

гостинність 

— Застосування впливу 

— Зловживання посадою 

— Пропонування послуг та 

цінних подарунків в обмін 

на бажані рішення 

— Надмірна (нав’язлива) 

гостинність  

 Встановлені норми щодо дозволеної цінності подарунків та рівня гостинності, які можуть 

одержувати судді, є нечіткими;  

 Механізм реєстрації та контролю за подарунками та гостинністю, що одержують судді, є 

слабким, та слабо-контрольованим.  

 Громадськість, в тому числі засоби масової інформації та неурядові організації, не мають 

доступу до інформації щодо подарунків та гостинності, які одержують судді;  

 Етичні принципи та тренінги щодо прийняття подарунків та гостинності є недостатніми; 

 Судді отримують подарунки та надмірну (нав’язливу) гостинність, цінність яких перевищує 

встановлену законом дозволену максимальну вартість, адже політики, представники бізнесу, 

інші судді, а також громадяни та інші користувачі судової системи прагнуть вислужуватися 
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перед суддями та втрутитися у процес прийняття судових рішень або отримати певні 

переваги, наприклад, посади в судовій системі; 

Дисципліна 

суддів 

— Неправомірне застосування 

дисциплінарної процедури 

суддями та політичними 

діячами, щоб переслідувати 

або тиснути на суддів 

 Дисциплінарна система застосовується проти суддів, які чинять опір незаконному впливу та 

політичному втручанню у здійснення правосуддя;  

 Дисциплінарна система неналежним чином використовується суддями з метою замовчання 

правопорушень з боку інших суддів або їх переслідування;  

 Судді піддаються загрозам щодо застосування проти них дисциплінарних стягнень через 

прийняті рішення у справах; 

 Затримується створення Служби інспекторів через відсутність належних приміщень та 

обладнання; 

 Дисциплінарні органи не є послідовними у встановленні санкцій для суддів; дисциплінарні 

санкції не завжди відповідають ступеню неправомірної поведінки судді; 

 ‣Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності дублюють одна одну, є 

занадто широкими, що потенційно може використовуватись з метою справляння надмірного 

тиску на суддів, які діють незалежно та чесно (наприклад, стаття 106 (3) ЗССС).  

 Підстави для відмови у розгляді дисциплінарних скарг є занадто обмежуючими (наприклад, 

стаття 44 (1) 4 Закону про ВРП "непристойні висловлювання" та стаття 44 (2) Закону про 
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ВРП щодо повторного подання "очевидно безпідставних" скарг).   

 Державні органи, які зобов'язані співпрацювати з судовими дисциплінарними органами, не 

можуть цього робити, наприклад, нездатність НАЗК перевірити електронні декларації суддів 

ускладнює роботу ВРП у перевірці дисциплінарних скарг на суддів.  

 Зловживання правом подання скарги до дисциплінарного органу адвокатами та сторонами 

справи з метою затягнення судового процесу та/або справляння тиску на суддю з метою 

прийняття ним конкретного рішення.  

Імунітет суддів — Зловживання імунітетом  Судді зловживають імунітетом з метою ухилення відповідальності за злочини та 

правопорушення, пов'язані з корупцією, та уникнення кримінального переслідування; 

 ВРП повинна надати згоду на затримання судді або утримання його під вартою до винесення 

обвинувального вироку судом, за винятком випадків вчинення "тяжкого або особливо 

тяжкого злочину" (стаття 126 Конституції України).  Ситуація залишає судді теоретичну 

можливість (і як це відбувалося в минулому), протягом часу, необхідного на отримання згода 

ВРП на його затримання або утримання під вартою судді за певні злочини, втекти з країни. 
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Система 

управління 

судовими 

справами 

— Маніпуляції/втручання у 

систему розподілу справ 

— Політичний вплив  

 Розподіл справ відбувається таким чином, що певні судді розглядають конкретні справи;  

 Незалежним органам складно перевірити структуру та внутрішнє функціонування системи 

розподілу справ для розуміння того, яким чином можна маніпулювати нею з метою 

розподілу справ конкретним суддям;  

 Не проводяться регулярні професійні перевірки системи розподілу справ та системи 

управління справами; 

 Не вистачає інформації щодо судових проваджень. 


