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Шановні колеги!

С удова реформа,  що поетапно проходить у нашій дер-
жаві, спрямована на побудову незалежного, відкри-
того, справедливого, ефективного суду, який дієво 
забезпечить конституційний принцип верховенства 

права й буде користуватися довірою та повагою суспільства.

Законом України від 7 липня 2010 року № 2453-VІ «Про судо-
устрій і статус суддів» встановлено концептуально новий підхід 
до визначення системи судів загальної юрисдикції, статусу про-
фесійного судді, порядку формування суддівських кадрів та здій-
снення суддівського самоврядування, а також впроваджено кра-
щий світовий досвід побудови ефективної судової системи.

Статтею 56 цього Закону питання етики суддів доручено 
визначити з’їзду суддів України в Кодексі суддівської етики. 

Виконуючи вимоги Закону й доручення Х позачергового 
з’їзду суддів України з підготовки нової редакції Кодексу суд-
дівської етики, Рада суддів України виходила, перш за все, з 
моральних цінностей сучасного українського суспільства й ро-
зуміння того, що етика суддів перебуває під ретельною суспіль-
ною увагою.
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Авторитет суду значною мірою залежить від авторите-
ту суддів, їхньої фаховості та поведінки як під час здійснення 
правосуддя, так і поза межами їхньої службової діяльності.

Враховано міжнародні стандарти професійної етики суддів 
і позитивний досвід наших колег із Європи, Америки та Азії.

Після затвердження Кодексу суддівської етики ХІ черго-
вим з’їздом суддів України з упевненістю можна сказати, що 
суддівська спільнота України склала іспит на моральну зрі-
лість, суспільну відповідальність, готовність змінюватися за-
для прискорення євроінтеграції.

Щиро вітаю із цією знаковою подією, бажаю професійних 
успіхів, взаєморозуміння, взаємоповаги та довіри.

З повагою,

голова Ради суддів України

В.В. ОнОпенкО
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Преамбула

З
абезпечення права кожного на судовий захист на основі 
принципу верховенства права, здійснення правосуддя 
від імені держави Україна винятково на підставі Консти-
туції, законів України й міжнародних договорів України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
висувають високі вимоги до моральних якостей кожного судді.

Усвідомлюючи важливість своєї місії, з метою зміцнення 
та підтримки довіри суспільства до судової влади судді України 
вважають, що зобов’язані демонструвати й пропагувати високі 
стандарти поведінки, у зв’язку із чим добровільно беруть на себе 
суттєві обмеження, пов’язані з дотриманням етичних норм під 
час здійснення правосуддя, так і в позасудовій поведінці.

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», враховуючи статтю 6 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод, за якою кожен має 
право на незалежний і справедливий суд, Міжнародний пакт про 
громадянські та політичні права, Основні принципи щодо неза-
лежності судових органів, схвалені резолюціями Генеральної 
Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, Рекоменда-
ції щодо ефективного впровадження Основних принципів неза-
лежності судових органів, схвалені резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН від 15 грудня 1989 року, Бангалорські принципи по-
ведінки суддів, схвалені резолюцією Економічної та Соціальної 
Ради ООН від 27 липня 2006 року, Європейську хартію про закон 
щодо статусу суддів, Рекомендацію CM/Rec (2010) 12 Комітету Мі-
ністрів Ради Європи державам – членам стосовно суддів: незалеж-
ність, ефективність та обов’язки, з’їзд суддів України затверджує 
цей Кодекс суддівської етики, положення якого спрямовано на 
встановлення етичних стандартів, пов’язаних зі статусом судді.
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роЗділ I  
ЗагалЬні ПолоЖеннЯ

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

СТАТТЯ 2
Суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його 
діяльність, пов’язану зі здійсненням правосуддя, та бути 
незалежним від своїх колег у процесі ухвалення рішень. 
Він не має права використовувати своє посадове станови-
ще в особистих чи інтересах інших осіб і не повинен дозво-
ляти цього іншим. 

СТАТТЯ 3
Суддя має докладати всіх зусиль, щоб на думку розсудливої, 
законослухняної та поінформованої людини його поведінка 
була бездоганною.

СТАТТЯ 4
Порушення правил етичної поведінки, встановлених цим 
Кодексом, не можуть самі по собі застосовуватися як підста-
ва для притягнення суддів до дисциплінарної відповідаль-
ності та визначати ступінь їхньої вини.
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роЗділ II  
Поведінка судді Під  

Час ЗдіЙсненнЯ ПравосуддЯ

СТАТТЯ 5
Незалежність судді під час здійснення правосуддя є переду-
мовою дії принципу верховенства права та невід’ємною скла-
довою справедливого суду.

СТАТТЯ 6
Суддя повинен виконувати свої професійні обо в’язки неза-
лежно, виходячи винятково з фактів, установлених на під-
ставі власної оцінки доказів, розуміння закону, верховенства 
права, що є гарантією справедливого розгляду справи в суді, 
не зважаючи на будь-які зовнішні впливи, стимули, загрози, 
втручання або публічну критику.

СТАТТЯ 7
Суддя повинен старанно й неупереджено виконувати по- 
кладені на нього обов’язки та вживати заходів щодо поглиб-
лення своїх знань і вдосконалення практичних навичок.

СТАТТЯ 8
Суддя повинен здійснювати судочинство в межах і порядку, 
визначених процесуальним законом, демонструючи при цьо-
му тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників 
судового процесу та інших осіб. 
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СТАТТЯ 9
Суддя під час здійснення правосуддя не повинен припуска-
тися проявів неповаги до людини за ознаками раси, статі, 
національності, релігії, політичних поглядів, соціально-
економічного становища, стану здоров’я тощо та не дозво-
ляти це іншим.

СТАТТЯ 10
Суддя повинен виконувати обов’язки судді відсторонено й 
неупереджено та утримуватися від поведінки, будь-яких дій 
або висловлювань, що можуть призвести до виникнення сум-
нівів у рівності професійних суддів, народних засідателів і 
присяжних під час здійснення правосуддя.

СТАТТЯ 11
Суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію 
про судовий розгляд і не допускати порушення принципу 
гласності процесу. Суддя у визначеному законом порядку 
надає засобам масової інформації можливість отримувати 
інформацію, не допускаючи при цьому порушення прав і сво-
бод громадян, приниження їхньої честі й гідності, а також 
авторитету правосуддя. 

СТАТТЯ 12
Суддя не може робити публічних заяв, коментувати в засо-
бах масової інформації справи, які перебувають у прова-
дженні суду, та піддавати сумніву судові рішення, що набра-
ли законної сили. Суддя не має права розголошувати інфор-
мацію, що стала йому відома у зв’язку з розглядом справи.
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СТАТТЯ 13
Суддя, який перебуває на адміністративній посаді в суді, по-
винен утримуватися від поведінки, дій або висловлювань, 
що можуть призвести до виникнення сумнівів у єдиному 
статусі суддів і в те, що професійні судді здійснюють колек-
тивне вирішення питань організації роботи суду. 

СТАТТЯ 14
Суддя повинен уникати позапроцесуальних стосунків з од-
ним із учасників процесу або його представником у справі за 
відсутності інших учасників процесу.

СТАТТЯ 15
Неупереджений розгляд справ є основним обов’язком судді. 
Суддя має право заявити про самовідвід у випадках, передба-
чених процесуальним законодавством, у разі наявності упе-
редженості щодо одного з учасників процесу, а також у випад-
ку, якщо судді з його власних джерел стали відомі докази чи 
факти, які можуть вплинути на результат розгляду справи.

Суддя не повинен зловживати правом на само відвід. 

Суддя заявляє про самовідвід від участі в розгляді справи 
у випадку неможливості ухвалення ним об’єктивного рішен-
ня у справі. 

роЗділ III  
ПоЗасудова Поведінка судді

СТАТТЯ 16
Суддя не може належати до політичних партій і професій-
них спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, 
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мати представницький мандат, обіймати будь-які інші опла-
чувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім 
наукової, викладацької та творчої. Суддя повинен надавати 
пріоритет здійсненню правосуддя над усіма іншими вида-
ми діяльності.

СТАТТЯ 17
Суддя має право брати участь у громадській діяльності, пу-
блічних заходах, якщо вони не завдають шкоди його статусу, 
авторитету суду і не можуть вплинути на здійснення право-
суддя, проте повинен уникати взаємостосунків, які можуть 
вплинути на незалежність і неупередженість судді. 

СТАТТЯ 18
Суддя повинен бути обізнаним про свої майнові інтереси та 
вживати розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про 
майнові інтереси членів своєї сім’ї.

СТАТТЯ 19
Суддя повинен враховувати, що сімейні, соціальні взаємо-
відносини чи будь-які інші стосунки та втручання з боку ор-
ганів державної влади не мають впливати на його поведінку 
при ухваленні судових рішень.

СТАТТЯ 20
Участь судді в соціальних мережах, Інтернет-форумах і за-
стосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет 
є допустимими, проте суддя може розміщувати, коментува-
ти лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди 
авторитету судді та судової влади.
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Для нОТаТОК



Проект «сПраведливе ПравосуддЯ»
Ця публікація була здійснена за підтримки американського  
народу, наданої через агентство сШа з міжнародного розвитку  
(USAID) в рамках Проекту «справедливе правосуддя».




