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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

20-21 грудня 2011 року Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) 
ОБСЄ, Проект USAID «Справедливе правосуддя» та Комісія зі зміцнення 
демократії та утвердження верховенства права організували та провели 
конференцію з метою обговорення питань реформування судової системи в 
Україні та міжнародних стандартів щодо незалежності суддів, а також Київських 
рекомендацій щодо незалежності судочинства у Східній Європі, на Південному 
Кавказі та у Середній Азії у контексті України. 
 
З огляду на суспільну дискусію щодо реформування судової системи у програмі 
конференції (Додаток 1) було передбачене обговорення таких питань: (1) відбір 
та навчання суддів; (2) професіоналізм суддів – якість судових рішень та єдність 
судової практики; (3) суддівське самоврядування та (4) підзвітність суддів і їх 
незалежність при здійсненні правосуддя . 
 
У заході взяли участь судді, працівники апаратів судів, державні службовці та 
представники громадськості, а також вітчизняні та міжнародні експерти, у тому 
числі з Венеціанської Комісії Ради Європи. За результатами конференції 
учасники розробили висновки та рекомендації (додаються), що сприятимуть 
подальшому реформуванню судової системи в Україні.  
 

 
Висновки та рекомендації 

 
Учасники дійшли спільного висновку, що обговорення питання реформування 
судової системи в Україні надзвичайно заполітизоване, але тим не менш, дуже 
своєчасне і доречне. Під час обговорення учасники порушили багато питань, що 
свідчить про те, що судова система в Україні потребує реформування, зокрема 
для зміцнення суддівської незалежності. Також наголошувалося, що деякі з 
найбільших правових перешкод суддівській незалежності пов’язані з 
організацією судової системи, закріпленої у конституції, а тому для приведення 



 2 

судової системи України у відповідність до європейських та міжнародних 
стандартів необхідна конституційна реформа. 
 
Зокрема, багато учасників звернули увагу на громіздкість структури суддівського 
самоврядування з нечіткими повноваженнями, що часто дублюються. Було 
визнано, що склад органів суддівського адміністрування та самоврядування не 
відповідає європейським стандартам. У деяких виступах йшлося про ризик 
політичного впливу на органи, що відповідають за добір та звільнення суддів. 
Наголошувалося, що роль Президента та  Верховної Ради у процесі призначення 
/обрання суддів часом стає на заваді справедливому добору, що базується на 
врахуванні якостей кандидатів. 
 
Учасники зазначили, що процедури відбору та призначення суддів, так само як і 
процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення суддів  
залишаються недостатньо прозорими, незважаючи на позитивні зміни, 
запроваджені новим Законом «Про судоустрій і статус суддів» від 2010 року. 
Наголошувалося на важливості громадської довіри до судової влади та її 
незалежності.  
 
Багато учасників звернули увагу на важливість покращення мотивування судових 
рішень. Причиною небажання суддів надавати детальне обґрунтування 
/мотивування своїх рішень, вони назвали відсутність спеціальної підготовки, а 
також побоювання суддів щодо того, що обґрунтування ними рішень може 
підвищити шанси їх скасування на етапі  апеляційного розгляду.  
 
Іншими важливими питаннями, порушеними та обговореними під час 
конференції, були недостатнє фінансування судової системи, включаючи органи 
суддівського самоврядування, повноваження судових органів при формуванні 
бюджету, значне та часом непропорційне навантаження на суддів. 
 
Експерти та учасники погодилися, що немає потреби і доцільності копіювати 
інші, вже існуючі судові системи. Натомість, необхідно створити власну систему, 
яка би відповідала міжнародним та європейським стандартам. Також 
висвітлювалися питання необхідності реформування прокуратури та адвокатури, 
що повинно відбуватися одночасно з реформуванням судової системи. Зокрема, 
учасники погодилися, що необхідно вирішити проблему   впливу прокурорів на 
суддів. 
 
Рекомендації, розроблені за результатами дискусії, подані нижче. Деякі  
рекомендації вимагають внесення змін до законодавства, у той час як інші -  
внесення змін до Конституції України, зокрема: 
 
 
1. Відбір та навчання суддів 
 

 Забезпечити прозорість відбору на вакантні посади суддів (включаючи 
вакантні посади суддів у вищих судах) з урахуванням якостей кандидатів 
та відповідно до  принципів  справедливого конкурсу. 

 Підвищити прозорість процедур призначення голів судів та їх заступників, 
а також процедури переведення суддів з одного суду до іншого. 
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 Розглянути можливість внесення змін до процедури призначення на 
адміністративні посади з тим, щоб Рада суддів України або збори суддів 
могли обирати кандидатів на ці посади. 

 Зменшити  роль Вищої ради юстиції у процесі призначення суддів до того 
часу, поки не будуть внесені  конституційні зміни до цього процесу 
відповідно  до європейських  стандартів щодо складу органів суддівського 
самоврядування.  

 Зменшити залежність суддів упродовж їхньої професійної діяльності від 
Верховної Ради (парламенту), яка ухвалює рішення про призначення їх на 
посаду судді безстроково; для уникнення політизації роль парламенту 
повинна бути суто формальною у цьому процесі. 

 Забезпечити, щоб участь Президента у призначенні суддів була суто 
церемоніальною /формальною, а не дискреційною. 

 Скасувати  інститут  призначення на посаду  судді вперше (терміном на 5 
років); натомість розглянути можливість запровадження  випробувального 
терміну тривалістю до 2-3 років; 

 Підготовка суддів і підвищення їх кваліфікації повинні бути під контролем 
і наглядом органів судівництва, з тим, щоб така діяльність здійснювалася 
Національною школою суддів, а не установами Міністерства освіти. 
Діяльність навчальної інституції доцільно контролювати незалежним 
наглядовим органом, як наприклад, Вищою кваліфікаційною комісією. 

 
2. Професіоналізм суддів. Якість судових рішень та єдність судової практики 
 

 Покращити обґрунтування та мотивування судових рішень з метою 
зміцнення громадської довіри до судової влади та плекання кращого 
досвіду серед колег. 

 Забезпечити єдність судової практики через покращення обґрунтованості 
та мотивування судових рішень; роль вищих судів та Верховного Суду в 
цьому контексті має полягати у скасуванні недостатньо обґрунтованих та 
вмотивованих рішень. 

 Посилити  вимоги відповідних процесуальних законів щодо зобов’язання 
судді виносити обґрунтовані та  добре вмотивовані рішення.  

 Удосконалити юридичну освіту, зокрема у галузі правничого аналізу, 
тлумачення та письма. 

 Забезпечити застосування Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України критеріїв оцінювання здібностей та навичок правничого  аналізу, 
тлумачення та письма як частини добору кандидатів на посади суддів, та 
для загального оцінювання діяльності суддів. 

 Включити до програми підготовки кандидатів на посади суддів та 
підвищення кваліфікації суддів курс із написання судових рішень.  

 Виробити органами суддівського самоврядування критерії оцінки  якості 
судових рішень. 

 
3. Суддівське самоврядування 
 

 Спростити  структуру органів  суддівського самоврядування з метою 
підвищення її ефективності.  
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 Змінити процедуру призначення членів Вищої ради юстиції з тим, щоб 
передати повноваження щодо призначення суддівському самоврядуванню. 

 Переглянути склад Вищої ради юстиції з метою  забезпечення її 
незалежності від органів виконавчої та законодавчої влади, наприклад,  
шляхом збільшення кількості суддів, що обираються у члени Вищої ради 
юстиції. 

 Переглянути функції Вищої ради юстиції з  метою підвищення її 
ефективності щодо захисту суддів від зазіхань на їхню незалежність. 

 Усунути дублювання і накладання функцій та компетенцій численних 
органів суддівського самоврядування. 

 З метою забезпечення належного фінансування  роботи судів залучити  
органи суддівського самоврядування до формування та розпорядження 
бюджетом судівництва. 

 Удосконалити  систему автоматизованого розподілу справ з огляду на 
спеціалізацію та навантаження суддів. 

 
4. Підзвітність суддів та незалежність при  винесенні судових рішень  
 

 Чітко виписати у Конституції або у законі обставини, за яких суддя може 
бути притягнений до дисциплінарної відповідальності, включаючи те, в 
якому разі недотримання процесуальних термінів вважатиметься 
дисциплінарним порушенням; також потрібно чітко визначити, що 
вважається неналежною поведінкою судді. 

 Вилучити  або чітко виписати  у Конституції та законах положення щодо 
можливості звільнення судді за порушення присяги. 

 Вилучити  з Кримінального кодексу України положення, відповідно до 
якого суддів може бути притягнено до кримінальної відповідальності за 
«незаконні рішення»; судді не повинні притягатися до кримінальної 
відповідальності за рішення, які вони приймають. 

 Розділити дисциплінарні та кваліфікаційні повноваження між різними 
органами. 

 Якомога швидше прийняти Кодекс суддівської етики відповідно до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», міжнародних та європейських 
стандартів. Важливо забезпечити, щоб Кодекс містив більш чіткі 
положення щодо визначення понять «систематичне» і «грубе одноразове 
порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя», 
а також вимогу до суддів регулярно надавати довідки про свої доходи як 
частину важливої перевірки для уникнення корупції. 

 Забезпечити такий склад дисциплінарної комісії суддів, який 
унеможливить будь-який політичний/виконавчий тиск; судді, які входять 
до складу цієї комісії, не повинні входити до складу жодних інших 
органів.  

 Забезпечити  справедливість  дисциплінарного провадження та практики, 
включаючи право судді оскаржувати рішення, право ознайомлюватися з 
усіма доказами в його/її справі, можливість використовувати показання 
свідків як  докази, право на адвоката. 
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Остаточний список учасників 
Установа Ім’я Прізвище Посада 

Вищий господарський 
суд України  

Андрій 
 Потьомкін 

 
Начальник відділу 

Вищий 
спеціалізований суд 
України з розгляду 
цивільних і 
кримінальних справ  Павло Гвоздик 

Суддя, Голова Ради суддів 
загальних судів  

Вищий 
адміністративний суд 
України Микола Сорока Суддя 
  Світлана Пилипець Суддя 
 
 Юрій Цвіркун Суддя 
 
Державна судова 
адміністрація України  Інна Цимбал   

Верховна Рада Ростислав Герасимов 
Радник голови Комітету з 
питань правосуддя  

Вища рада юстиції 
України Костянтин Кравченко Член 
Рада суддів Тетяна  Козир Серкретар  
  Інна Алєєва Член 
 Ярослав Романюк Голова 
Комісія зі зміцнення 
демократії та 
утвердження 
верховенства права 

 Сергій Головатий Народний депутат, Голова 
Комісії 

  Віталій Бойко Голова ВСУ (1994-2002) 

  Микола Козюбра 
д.ю.н., суддя Конституційного 
суду у відставці 

  Роман Романов 

директор програми 
«Верховенство права» 
Міжнародного фонду 
«Відродження» 

  Володимир Яворський 

Виконавчий директор, 
Українська Гельсінська Спілка з 
прав людини  

  Ігор Колюшко 
Голова Ради Центру політико-
правових реформ 

  Оксана Сироїд 

Координатор проектів ОБСЄ в 
Україні, підрозділ з 
верховенства права  

  Микола Хавронюк 
Заступник керівника апарату 
Верховного Суду  

  Валентин Долежан 
д.юн., професор,, Національний 
університет «Одеська юридична 
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академія»  

  Олександр Петришин 
Віце-Президент Національної 
академії правових наук України  

Вища кваліфікаційна 
комісія суддів 
України Анатолій Марцинкевич Секретар Комісії 
  Михайло Костін Дисциплінарний інспектор 
  Віктор Хевко Дисциплінарний інспектор 
  Юлія Плахотнюк   
Національна школа 
суддів Наталія Шукліна Проректор 
  Олена Кучинська Проректор 
  Олександр Іщенко Начальник відділу 
Київський окружний 
адміністративний суд Андрій Волков Суддя 
Севастопольський 
апеляційний суд  Анна Ілюхіна Суддя 
Волинський 
апеляційний суд  Петро Філюк Голова суду 
Донецький 
апеляційний суд  Іринк Васильєва Суддя 
Житомирський 
апеляційний суд  Віталій Котік 

Голова суду 

Запорізький 
апеляційний суд  Віктор Городовенко 

Голова суду 

Івано-франківський 
апеляційний суд  Надія Стефанів 

Голова суду 

Луганський 
апеляційний суд  Михайло Кожушок Суддя 
Полтавський 
апеляційний суд Петро  Абрамов Суддя 
Черкаський 
апеляційний суд Володимир Бородійчук Суддя 
  Анатолій  Димиденко Заступник голови суду 
Закарпатський 
апеляційний суд   Ганна Фазикож Суддя 
Одеський 
апеляційний суд Анатолій  Бабій Суддя 
Кіровоградський 
апеляційний суд Юрій Медведенко Голова суду 
Рівненський 
апеляційний суд  Анжеліка Шеремет Суддя 
Дніпропетровський 
апеляційний суд Ірина Живоглядова   
Вінницький 
адміністративний 
апеляційний суд  Віталій Кузьмішин Голова суду 
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Венеціанська Комісія  Джеймс Гамільтон Тимчасовий член 
  Амайя  Убеда   
Центр суддівських 
студій Наталія Верещинська Директор 
Центр політико-
правових реформ Роман Куйбіда Експерт 

Віруський окружний 
суд (Естонія) Павел Гончаров 

Голова суду, тимчасовий суддя 
від Естонії в Європейському 
суді з прав людини 

Московський 
державний 
університет імені 
Ломоносова Леонід Головко 

Професор юридичного 
факультету 

Зовнішньополітична 
служба 
Європейського Союзу 
(EEAS) Андрій Співак   

ОБСЄ БДІПЛ Бенджамін Моро 
Голова підрозділу з 
верховенства права 

  Людвіг  Бекінг   
  Антоніо  Полімені   

  Єва Катінка Шмідт 
Спеціаліст відділу з 
верховенства права 

Проект USAID 
«Справедливе 
правосуддя» Девід Вон Керівник 
  Наталія Петрова Заступник Керівника 

  Олена Колесніченко 
Менеджер із зв’язків з 
громадськістю 

  Ольга Ніколаєва Координатор програм 
  Тетяна  Лавринович  Адміністратор 
  Мирослава  Сердюк Бухгалтер 

  Ашот Агаян 
Радник з правових питань та 
суддівської підзвітності 

  Мирослава Воронцова 

Радник з правових питань та 
управління програмами у сфері 
тестування і добору суддів 

Американська 
асоціація юристів 
«Ініціатива з 
верховенства права»  Майкл Лехнер Регіональний директор 

USAID в Україні Джефрі  Мейєрс 

В.о. директора Відділу сприяння 
розвитку демократії та 
врядування 

  Олександр Піскун 
Менеджер проектів з розвитку 
демократії та врядування 

  Тетяна  Тимошенко   
Посольство США Назар Федорчук  Радник із правових питань 


