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ВСТУП

3

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО ОПИТУВАННЯ
Географія опитування:

✓Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька
✓Північ: Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська
✓місто Київ
✓Центр: Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська
✓Південь: Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська
✓Схід: Харківська, Донецька та Луганська (території підконтрольні Україні)

400 респондентів
Аналіз даних

➢ У презентації представлені основні результати опитування, що порівнювалися з тотожними результатами такого самого
опитування 2017 року.

➢ Зміни в порівнянні з попереднім роком відображені в презентації, якщо абсолютна різниця між тотожними показниками
становить 3% та більше від загальної бази опитаних за даним показником.
➢ Позитивні тенденції в порівнянні з 2017 роком показані зеленими стрілками, а негативні – червоними стрілками.
4

ГІПОТЕЗИ, ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ДОСЛІДЖЕННЯМ

Судова реформа сприяє підвищенню довіри суспільства до судової та інших гілок влади

Антикорупційні заходи української влади зменшують толерантність суспільства до корупції та
посилюють участь громадськості в боротьбі з корупцією
Населення та працівники сектору юстиції знають про судову реформу та сприймають її
позитивно

Думка професійних юристів щодо незалежності та підзвітності судової влади, її безсторонності
та ефективності відображає об’єктивно поточний стан судової системи, таким чином їхнє
сприйняття судової влади є показником успіху судової реформи
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ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОФІЛЬ РЕСПОНДЕНТІВ

6

ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Географія

Цільова група

▪ Міста України 50 тис.+
▪ Контрольовані урядом України території
Юристи-учасники судових проваджень, але не судді чи працівники апарату суду:
▪ адвокати
▪ прокурори
▪ юристи, що виконують функції адвокатів для державних органів влади та підприємств
▪ експерти - представники установ судової експертизи чи слідчі МВС та інших правоохоронних
органів

Вибірка

▪ 400 респондентів
▪ Квотна за регіоном та професійною приналежністю*

Метод

▪ Персональні інтерв'ю обличчям-до-обличчя (F2F) за допомогою планшетів (CAPI), за місцем
роботи респондента

Польові роботи

▪ Перша хвиля: Липень 2017 (17.07-04.08.2017)
▪ Друга хвиля: Грудень 2017 (05.12-29.12.2017)
▪ Третя хвиля: Вересень 2018 (30.08-28.09.2018)
*Пропорція за професійною приналежністю базується на даних про Кількість справ, що знаходились на розгляді в місцевих загальних судах, 2017 р.
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ПРОФІЛЬ РЕСПОДЕНТІВ (1/2)
• Стать
%

• Вік
%

• Регіон

• Спеціалізація

%

%

База: Всі опитані, N=400
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ПРОФІЛЬ РЕСПОДЕНТІВ (2/2)
Участь у судових провадженнях

• Стаж роботи
%

%

• Попередній досвід роботи
В приватному секторі на юридичних посадах
Помічник адвоката
Працівник правоохоронних органів
На будь-якій іншій державній службі
В апараті суду
Помічник судді
Приватний нотаріус
В сфері освіти чи науки
Суддя
Державний нотаріус
Інше
Досвіду не було
Відмова від відповіді

%

База: Адвокати, прокурори, N=362
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ДОВІРА ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ
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ДОВІРА ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ (1/5)
Ранжовано за Повністю довіряю/Скоріше довіряю

Наскільки Ви особисто довіряєте цим державним та недержавним інститутам:
%

Окремі суди, де Ви здійснюєте представництво
Судова влада

Органи прокуратури
Національне агентство з питань запобігання корупції
(НАЗК)
Національне антикорупційне бюро (НАБУ)
СБУ (Служба безпеки України)
Державна виконавча служба
Органи поліції
Повністю довіряю/ Скоріше довіряю

В однаковій мірі довіряю і не довіряю

Скоріше не довіряю/Зовсім не довіряю

Важко відповісти

Відмова від відповіді
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ДОВІРА ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ (2/5)
Наскільки Ви особисто довіряєте цим державним та недержавним інститутам:

Ранжовано за Повністю довіряю/Скоріше довіряю

%

Приватні виконавці судових рішень
Органи місцевого самоврядування
Громадські організації
Президент України
Засоби масової інформації/ журналісти
Кабінет Міністрів України
Міністерства та відомства
Верховна Рада України
Політичні партії
Повністю довіряю/ Скоріше довіряю

В однаковій мірі довіряю і не довіряю

Скоріше не довіряю/Зовсім не довіряю

Важко відповісти

Відмова від відповіді
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Динаміка

ДОВІРА ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ (3/5)
Наскільки Ви особисто довіряєте цим державним та недержавним інститутам:
Ранжовано за останнім дослідженням у вересні 2018 р

Окремі суди
Судова влада
Органи прокуратури
НАЗК
НАБУ
СБУ
Органи поліції
Органи місцевого самоврядування
Громадські організації
Президент України
Засоби масової інформації/ журналісти
Кабінет Міністрів України
Міністерства та відомства
Верховна Рада України
Політичні партії

Липень 2017

Грудень 2017

Вересень 2018

50
38
26
24
34
29
20
21
20
21
16
14
16
12
5

43
38
25
24
34
28
19
19
16
15
11
12
16
9
4

47
41
30
28
28
28
25
22
20
19
18
16
16
13
8

Показник статистично значуще виріс/знизився порівняно з
попередньою хвилею
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ДОВІРА ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ (4/5)
Наскільки Ви особисто довіряєте цим державним та недержавним інститутам:

Окремі суди, де Ви здійснюєте представництво
Судова влада
Органи прокуратури

%
Баланс довіри та
недовіри

НАЗК
НАБУ
СБУ
Державна виконавча служба
Органи поліції
Приватні виконавці судових рішень
Органи місцевого самоврядування
Громадські організації

Президент України
Засоби масової інформації/ журналісти
Кабінет Міністрів України
Міністерства та відомства
Верховна Рада України
Політичні партії
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ДОВІРА ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ (5/5)
ЗА ШКАЛОЮ СИСТЕМИ «ЄВРОБАРОМЕТР»
ЯКЕ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ТВЕРДЖЕНЬ НАЙБІЛЬШ ТОЧНО ПЕРЕДАЄ
ВАШЕ ОСОБИСТЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ?

Повністю довіряю українським судам
Скоріше довіряю, ніж не довіряю

65%
схильні довіряти

Скоріше не довіряю, ніж довіряю
Зовсім не довіряю українським судам

29%
схильні не довіряти

Важко сказати
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ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ
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ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ (1/2)
Наскільки Ви погоджуєтеся (чи не погоджуєтеся) з наступними твердженнями:
%
Інформація про судові процедури, про хід розгляду справ є
доступною та зрозумілою для громадян
Рівень професійної кваліфікації суддів є належним
Професія судді користується повагою та приязним ставленням
:
звичайних людей
Критика судів з боку громадськості та різні громадські акції є
виправданими та необхідними
Суттєве підвищення заробітної плати суддям сприятиме
подоланню корупції
В судах створені належні умови для всіх учасників судових
проваджень (в тому числі для вразливих груп)

Безумовно погоджуюсь/Скоріше
погоджуюся

В однаковій мірі погоджуюсь і не
погоджуюсь

Скоріше не погоджуюся/Категорично не
погоджуюсь

Важко
відповісти

Відмова від
відповіді
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ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ (2/2)
Наскільки Ви погоджуєтеся (чи не погоджуєтеся) з наступними твердженнями:

%
Добір суддів відбувається виключно за критеріями професійної
підготовки та високих моральних якостей
Судді завжди приймають законні та справедливі рішення
ЗМІ поширюють об’єктивну інформацію про суди та судову систему
загалом
Українські громадяни довіряють судам

Розмір судового збору загалом є доступним для всіх категорій
громадян-учасників судових проваджень
Розмір необхідних витрат на залучення адвоката загалом є
доступним для всіх категорій громадян
Суди не зазнають впливу політиків, влади, олігархів
Безумовно погоджуюсь/Скоріше
погоджуюся

В однаковій мірі погоджуюсь і не
погоджуюсь

Скоріше не погоджуюся/Категорично не
погоджуюсь

Важко
відповісти

Відмова від
відповіді
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА
СУДОВОЇ РЕФОРМИ
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (1/12)
Узагальнюючи Ваші особисті враження від судових проваджень, де Ви були учасником за останні 12 місяців, то наскільки Ви
погоджуєтеся (чи не погоджуєтеся) з наступними твердженнями:

%

Свідчення жінок та чоловіків свідків мають рівну вагу в процесі
прийняття судових рішень
Процес був доступним для громадськості, зацікавлених осіб,
журналістів
Були відсутні вимоги хабарів, неофіційних платежів, подарунків чи інші
корупційні ситуації
Судді були коректними та ввічливими з усіма учасниками
При призначенні на посаду судді чоловіки та жінки мають рівні шанси
При обранні на адміністративну посаду в суді (голова суду, заступник
голови суду) судді-чоловіки та судді-жінки мають рівні шанси
Судді послідовно дотримувались принципу змагальності та рівності
сторін, не створювали переваг одній із сторін

Безумовно погоджуюсь/Скоріше
погоджуюся

В однаковій мірі погоджуюсь і не
погоджуюсь

Скоріше не погоджуюся/Категорично не
погоджуюсь

Важко
відповісти

Відмова від
відповіді
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (2/12)
Узагальнюючи Ваші особисті враження від судових проваджень, де Ви були учасником за останні 12 місяців, то
наскільки Ви погоджуєтеся (чи не погоджуєтеся) з наступними твердженнями:

%
Робота канцелярії /апарату суду була добре організована
Рівень професійної кваліфікації суддів є належним
Не було ознак того, що суддя діяв під впливом іншої сторони чи будь-яких осіб
Судові рішення були належним чином мотивовані та зрозумілі
В суді були комфортні умови (зручне приміщення; достатність інформації для
відвідувачів, тощо)

Судді ухвалювали законні та справедливі рішення
Розгляд справи відбувався в розумні строки, з дотриманням графіків
призначених засідань
Судові рішення виконувалися вчасно та у повному обсязі
Безумовно погоджуюсь/Скоріше погоджуюся

В однаковій мірі погоджуюсь і не погоджуюсь

Скоріше не погоджуюся/Категорично не погоджуюсь

Важко відповісти

Відмова від відповіді
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (3/12)

Оцініть, будь ласка, наскільки Ви задоволені:

%

Ранжовано за Абсолютно задоволені/Скоріше задоволені

Якість законодавчого врегулювання діяльності адвокатури
Якість законодавчого врегулювання судоустрою та статусу
судді
Якість процесуального законодавства
Якість законодавчого врегулювання діяльності
прокуратури
Якість законодавчого врегулювання (реформи)
примусового виконання судових рішень*

Абсолютно задоволені/Скоріше задоволені
В однаковій мірі задоволені і не задоволені
Скоріше не задоволені/Абсолютно не задоволені
Важко відповісти
Немає відповіді
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (4/12)
Україна реалізує Стратегію реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020
роки. Якою мірою Ви вважаєте себе обізнаним з цією
Стратегією?

Якщо говорити загалом про хід судової реформи в Україні
впродовж останніх 12 місяців, то яка оцінка з запропонованих
нижче Вам видається найбільш точною
%

%

%

40%

62%
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (5/12)
Динаміка обізнаності та оцінка судової реформи 2017 – 2018

Якщо говорити загалом про хід судової реформи в Україні
впродовж останніх 12 місяців, то яка оцінка з
запропонованих нижче Вам видається найбільш точною

Україна реалізує Стратегію реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020
роки. Якою мірою Ви вважаєте себе обізнаним з цією
Стратегією?

%

%
Липень 2017

52%

36%

Грудень 2017

60%

38%

Вересень 2018

62%

40%
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (6/12)
Наскільки Ви погоджуєтеся (чи не погоджуєтеся) з тим, що наступні окремі аспекти судової реформи мають позитивний
вплив на незалежність суддів, стабільність судової системи України та підвищення рівня довіри громадян до судової влади:
%

Конкурсний добір суддів Верховного Суду
Запровадження кваліфікаційного оцінювання суддів
Запровадження процедури регулярного оцінювання
суддів
Підвищення мінімального віку кандидата на посаду судді
з 25 до 30 років
Звуження обсягу суддівської недоторканності до
функціональної
Повернення до три-ланкової системи судоустрою

Створення нового Верховного Суду замість Верховного
Суду України та трьох вищих спеціалізованих судів
Безумовно погоджуюсь/Скоріше
погоджуюся

В однаковій мірі погоджуюсь і не
погоджуюсь

Скоріше не погоджуюся/Категорично не
погоджуюсь

Важко
відповісти

Відмова від
відповіді
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СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (7/12)
Наскільки Ви погоджуєтеся (чи не погоджуєтеся) з тим, що наступні окремі аспекти судової реформи мають позитивний вплив на незалежність
суддів, стабільність судової системи України та підвищення рівня довіри громадян до судової влади:

%
Надання судам повноважень здійснювати контроль за
виконанням судових рішень
Скасування повноважень Президента України щодо
переведення та звільнення суддів
Передача Вищій раді правосуддя повноважень щодо
надання згоди на затримання судді
Створення, реорганізація та ліквідація судів на підставі
закону
Скасування інституту першого призначення судді на термін 5
років
Розширення повноважень Вищої ради правосуддя
(в порівнянні з тими, що були до 2016 р)
Якісно новий склад Вищої ради правосуддя

Безумовно погоджуюсь/Скоріше
погоджуюся

В однаковій мірі погоджуюсь і не
погоджуюсь

Скоріше не погоджуюся/Категорично не
погоджуюсь

Важко
відповісти

Відмова від
відповіді
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (8/12)
Одним з найбільш нагальних питань судової реформи є конкурс на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного
Суду та Вищого антикорупційного суду. Наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями?

%
Надання можливості адвокатам претендувати на посаду судді
Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду є позитивним
та виправданим кроком
Залучення представників міжнародної спільноти до процесу
конкурсного добору суддів Вищого антикорупційного суду є
виправданим
Надання можливості науковцям претендувати на посаду судді
Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду є позитивним
та виправданим кроком
Залучення представників громадськості (Громадська рада
доброчесності) до процесу конкурсного добору суддів Верховного
Суду є виправданим
Діяльність Громадської ради доброчесності у процесі конкурсного
добору суддів Верховного Суду є ефективною

Безумовно погоджуюсь/Скоріше
погоджуюся

В однаковій мірі погоджуюсь і не
погоджуюсь

Скоріше не погоджуюся/Категорично не
погоджуюсь

Важко
відповісти

Відмова від
відповіді
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (9/12)
ІНСТИТУТ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ СКАРГИ
Чи звертаєтесь до дисциплінарних органів зі скаргою
щодо дій судді в судовому процесі або поза судом?

%

ТАК: 53%

Чи використовуєте Ви інститут дисциплінарної скарги щодо судді
для запобігання затягуванню судового процесу та/або іншим
процесуальним порушенням під час розгляду справи, в якій берете
участь:

%

ТАК: 44%
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (10/12)
ІНСТИТУТ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Чи відомо Вам про впровадження
інституту приватних виконавців
судових рішень?
%
n=314

Чи доводилося Вам
звертатися за послугами
до приватних виконавців
судових рішень?
%

n=70

Якщо так, то як Ви оцінюєте
загалом їх роботу?
%

49%
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (11/12)
УЧАСТЬ ПРИСЯЖНИХ ПРИ ВІДПРАВЛЕННІ ПРАВОСУДДЯ
Чи вважаєте Ви, що участь присяжних при відправленні правосуддя є запорукою
підвищення рівня суспільної довіри до суду?
%

Якщо так, то чому?

%

n=236

%

n=122 Якщо ні, то чому?

Так
Ні
Важко сказати
Відмова
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СПРИЙНЯТТЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ (12/12)
ІНСТИТУТ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ
Чи вважаєте Ви, що інститут
присяжних в Україні потребує
реформування?

Яку модель інституту присяжних
Ви вважаєте найбільш доцільною
для України?

%
%

Та, де присяжні відокремлені від
професійного судді, та вирішують
питання факту, а суддя вирішує
питання права (англо-американська
модель)
Присяжні і професійні судді спільно
вирішують питання факту та права
(змішана модель)
Інше
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РЕФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

32

РЕФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ (1/3)
Представники всіх гілок влади в Україні та юридичної спільноти стверджують про необхідність реформування юридичної
освіти з метою забезпечення якісної підготовки представників правничої професії в Україні. В зв’язку з цим наскільки Ви
погоджуєтеся з наступними твердженнями:
%
Юридична освіта в Україні потребує невідкладного та
комплексного реформування

Загалом якість юридичної освіти в Україні є низькою

Низька якість юридичної освіти є однією з ключових причин
стагнації сектору юстиції в Україні
Безумовно погоджуюсь/Скоріше погоджуюся
В однаковій мірі погоджуюсь і не погоджуюсь
Скоріше не погоджуюся/Категорично не
погоджуюся
Важко відповісти
Немає відповіді
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РЕФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ (2/3)
Якщо, на Вашу думку, юридична освіта в Україні потребує реформування, то наскільки Ви погоджуєтеся (чи
не погоджуєтеся), що пріоритетними заходами з підвищення якості юридичної освіти мають стати:
%
Формування у студентів прикладних професійних правничих
навичок

Посилення підготовки з питань професійної правничої етики

Формування критичного мислення студентів-правників
Впровадження єдиного зовнішнього кваліфікаційного іспиту
для отримання «Магістр права»
Впровадження єдиного зовнішнього кваліфікаційного іспиту
на знання і застосування права для отримання доступу до
будь-якої правничої професії

Безумовно
погоджуюсь/Скоріше
погоджуюся

В однаковій мірі
погоджуюсь і не
погоджуюсь

Скоріше не
погоджуюся/Категорично не
погоджуюсь

База: Ті, хто вважає, що юридична освіта потребує реформування, N=297

Важко
відповісти

Відмова від
відповіді
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РЕФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ (3/3)
Якщо, на Вашу думку, юридична освіта в Україні потребує реформування, то наскільки Ви погоджуєтеся (чи
не погоджуєтеся), що пріоритетними заходами з підвищення якості юридичної освіти мають стати:
%
Впровадження єдиного зовнішнього незалежного
кваліфікаційного іспиту для отримання освітнього ступеня
«Бакалавр права»
Суттєве підвищення мінімального прохідного балу за всіма
сертифікатами шкільного ЗНО, що необхідні для вступу до
вищого юридичного навчального закладу

Запровадження для вступників додаткового тесту для
перевірки їх здатності вивчати право як умови вступу до
вищого юридичного навчального закладу

Відмова від заочної форми підготовки юристів
Безумовно
погоджуюсь/Скоріше
погоджуюся

В однаковій мірі
погоджуюсь і не
погоджуюсь

Скоріше не
погоджуюся/Категорично не
погоджуюсь

База: Ті, хто вважає, що юридична освіта потребує реформування, N=297

Важко
відповісти

Відмова від
відповіді
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СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ

36

СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ (1/4)
Наскільки Ви погоджуєтеся (чи не погоджуєтеся) з наступними твердженнями:

%
Корупція це дійсно найбільша проблема в Україні

Бути викривачем корупційних дій в Україні небезпечно
Суддя, що викриває корупційні дії своїх колег серйозно
ризикує своєю кар’єрою
Прокурор, що викриває корупційні дії своїх колег серйозно
ризикує своєю кар’єрою
Прокурор, що має інформацію про корупційні дії своїх
колег повинен повідомити про це НАБУ
Суддя, що має інформацію про корупційні дії своїх колег
повинен повідомити про це НАБУ

Безумовно погоджуюсь/Скоріше
погоджуюся

В однаковій мірі погоджуюсь і не
погоджуюсь

Скоріше не погоджуюся/Категорично не
погоджуюсь

Важко
відповісти

Відмова від
відповіді
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СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ (2/4)
Наскільки Ви погоджуєтеся (чи не погоджуєтеся) з наступними твердженнями:

%
Судова система в Україні здатна стати основою подолання
корупції в усіх гілках влади
Створення НАБУ було необхідним кроком української влади
Створення НАЗК було необхідним кроком української влади
Створення вищого спеціалізованого антикорупційного суду
матиме позитивний вплив на подолання корупції
НАБУ працює ефективно
НАЗК працює ефективно
Існують ситуації, коли корупційні дії можна виправдати

Безумовно погоджуюсь/Скоріше
погоджуюся

В однаковій мірі погоджуюсь і не
погоджуюсь

Скоріше не погоджуюся/Категорично не
погоджуюсь

Важко
відповісти

Відмова від
відповіді
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СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ (3/4)
Наскільки Ви погоджуєтеся (чи не погоджуєтеся) з наступними твердженнями:

%
Суди є недостатньо відкритими для суспільства

Неможливо притягнути суддю, який вчинив корупційний
злочин, до відповідальності через “ кругову поруку” суддів

Підкуп суддів є звичайною практикою в українських судах

Корупція в судах зростає
Безумовно погоджуюсь/Скоріше погоджуюся
В однаковій мірі погоджуюсь і не погоджуюсь
Скоріше не погоджуюся/Категорично не погоджуюся
Важко відповісти

Немає відповіді
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СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ (4/4)
Наскільки Ви погоджуєтеся (чи не погоджуєтеся) з наступними твердженнями:

%

Добір суддів відбувається прозоро та відкрито
Особа, що повідомить про факти корупції в судах,
отримує захист з боку держави
Безумовно погоджуюсь/Скоріше погоджуюся
В однаковій мірі погоджуюсь і не погоджуюсь
Скоріше не погоджуюся/Категорично не погоджуюся
Важко відповісти
Немає відповіді
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ГОТОВНІСТЬ ПРОТИДІЯТИ КОРУПЦІЇ
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ГОТОВНІСТЬ ПРОТИДІЯТИ КОРУПЦІЇ (1/2)
Якщо особисто Ви отримаєте інформацію, яка незаперечно свідчить про те, що суддя у Вашій справі, або колега-прокурор вимагає хабар від
учасника судового розгляду, якими будуть Ваші ймовірні дії?

%

Пораджусь з колегами

2017: 15%

Спробую переконати суддю або колегу-прокурора, що цього робити
не слід
Повідомлю інші органи правопорядку (прокуратуру, СБУ або поліцію)

2017: 20%

Повідомлю НАБУ

2017: 18%

Повідомлю Вищу раду правосуддя

2017: 9%

Повідомлю Раду суддів України

2017: 5%

Інше
Нічого робити не буду – це не моя справа
Відмова від відповіді

42

ГОТОВНІСТЬ ПРОТИДІЯТИ КОРУПЦІЇ (2/2)
У разі виникнення необхідності проінформувати будь-які
державні органи щодо відомих Вам проявів корупції, який
спосіб Ви оберете?

Ви обрали анонімні опції інформування державних
органів щодо проявів корупції. Що, з нижченаведених
обставин, вплинуло на Ваш вибір?

%

Загроза особистій безпеці

31%

29%

Загроза безпеці членів родини та
близьких осіб
Ймовірна загроза кар’єрному
зростанню
Побоювання погіршення відносин з
колегами
Побоювання погіршення відносин з
представниками органів влади
Побоювання переслідувань з боку
органів влади
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