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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ
Ідея проста:  судова влада 
повинна бути відокремлена 
від інших гілок влади.
Судді не повинні зазнавати 
неналежного впливу з боку 
інших гілок уряду, або з 
боку суб'єктів, що 
відстоюють  приватні 
інтереси чи інтереси певних 
структур.



СУДДЯ САНДРА ДЕЙ О’КОННОР:

“Автори  Конституції чітко 
постановили у записках 
федераліста та інших 
документах, що вони вважають 
незалежність судівництва 
вирішальною для успіху країни.”



ПРЕЗИДЕНТ ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН:
“Гідність  і стабільність уряду та всіх 
його гілок, моральний дух населення й 
добробут  суспільства в цілому 
настільки залежать від справедливого 
та професійного відправлення 
правосуддя, що судова система має бути 
відокремлена від законодавчої та 
виконавчої й бути незалежною від них 
обох, повинна контролювати їх, так 
само як і вони повинні контролювати 
її.”



ПІДЗВІТНІСТЬ СУДДІВ

Хоча суди й є незалежними, 
вони не повинні 
перетворюватися на 
самоправні інституції. 
Судді повинні дотримуватися 
принципу верховенства 
права, стандартів етики, 
прийнятною також має бути  
критика з боку громадськості.



ПРЕЗИДЕНТ ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН:

“Судова система повинна бути незалежна від 
інших гілок влади, але не може бути 
незалежна від народу. 
Вона по праву відповідає перед народом за 
неправильні та неправосудні рішення, а 
судді повинні призначатися на обмежений 
термін, при  цьому умовою їх повторного 
призначення є належна поведінка.” 



МЕХАНІЗМИ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ

 Методи відбору суддів

 Правила суддівської етики

 Конфіденційні процедури

 Письмові рішення та їх перегляд

 Термін перебування на посаді та 
сталість бюджетного забезпечення



ПРИЗНАЧЕННЯ
ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДДІВ США

 Стаття III Конституції:
 судді призначаються Президентом за 

погодженням Сенату. Вони призначаються 
безстроково.

 Федеральні судді спеціалізованих судів 
перебувають на посаді фіксований термін 
(наприклад, суд  федеральних  позовів, 
банкрутства, податкових спорів).

 Конгрес встановлює винагороду  суддів.

 Судді можуть зазнати імпічменту за серйозні 
проступки.



МЕТОДИ ВІДБОРУ СУДДІВ У РІЗНИХ
ШТАТАХ

 Партійні вибори: судді обираються громадянами, список 
кандидатів наведений у бюлетені, поруч з іменами є позначка, яка 
вказує на приналежність до політичної партії.

 Не партійні вибори: судді обираються громадянами, список 
кандидатів наведений у бюлетені без позначки, що вказує на 
приналежність до партії.

 Вибори законодавчим органом: суддів обирає законодавчий 
орган штату.

 Призначення губернатором: суддів призначає губернатор. В 
деяких випадках необхідне погодження законодавчого органу.

 Асистоване призначення, також називається відбір на основі 
заслуг , або План Міссурі:

 комісія з відбору перевіряє кваліфікацію кандидатів на посади 
суддів та подає список імен губернатору, який призначає суддю зі 
списку. Після того, як суддя відпрацював(ла) термін, на який 
його(її) призначено вперше, його(її) подальше перебування на 
посаді підтверджується через голосування щодо залишення 
судді на посаді, на якому громадяни голосуються «за чи проти».

https://ballotpedia.org/Assisted_appointment_(judicial_selection)


Таблиця 2: Відбір суддів апеляційних судів США, за відсотком штатів

Партійні вибори
Непартійні вибори
Вибори законодавчим органом
Призначення губернатором
Політичне призначення за 
участі комісії



На основі заслуг
Інші системи призначення
Партійні вибори
Непартійні вибори



ВИБОРИ СУДДІВ У ШТАТІ
ВАШИНГТОН

 Відкриті непартійні 
вибори з 1912 року.

 “Ніхто не може нав'язати 
людям кращих суддів, ніж 
ті, яких, на їхню думку, 
вони потребують.”



РЕАЛІЇ ВЕДЕННЯ КАМПАНІЙ

В теорії вибори суддів 
сприяють підзвітності перед 
громадянами.

На практиці кампанія на 
виборні посади залучає 
особисті інтереси через 
необхідність оплачувати 
видатки.





Зовнішні витрати на виборах до Верховного Суду



ВСТАНОВЛЕНІ ВЕРХОВНИМ СУДОМ
ОБМЕЖЕННЯ У СФЕРІ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ
ПОЛІТИЧНИХ КАМПАНІЙ
Рік Справа Ліміти Голосува

ння
1976 Buckley v. Valeo Загальні витрати на кампанію, особисті 

витрати кандидата та незалежні витрати не 
можуть мати верхнього ліміту

5-3

2007 Wisconsin Right to Life 
v. FEC

Уряд не може зупинити політичну рекламу 
третіх груп у передвиборчий період

5-4

2008 FEC v. Davis Уряд не може дозволити опонентам кандидатів, 
які самостійно фінансують себе, перевищувати 
звичайні ліміти внесків

5-4

2010 Citizens United v. FEC Ліміти на витрати третіх осіб не дозволяються, 
корпорації можуть безпосередньо витрачати 
кошти на кампанії

5-4

2011 Arizona Free Enterprise 
Club's Freedom PAC v. 
Bennett

Системи публічного фінансування не можуть 
використовувати прогресивно зростаючи 
системи співфінансування

5-4

2014 McCutcheon v. FEC Не можуть встановлювати верхні ліміти витрат 
донорів на федеральні кампанії

5-4





РЕАКЦІЇ НА ВИТРАТИ В РАМКАХ
КАМПАНІЙ

 Правила відводу/належний процес

 Справа Caperton v. Massey Coal 

(2009)

 Закони про публічне фінансування

 Повторна оцінка виборів як метод 
відбору суддів



НЕМАЄ БЕЗДОГАННОГО МЕТОДУ
ВІДБОРУ СУДДІВ

Недоліки та переваги різних 
методів

Мета – досягнення рівноваги між 
підзвітністю та незалежністю суддів

Відмінність між незалежністю та 
безсторонністю суддів

Основа – довіра до верховенства 
права



ІНШІ ПРОБЛЕМИ, ЩО НЕ
СТОСУЮТЬСЯ МЕТОДІВ

ВІДБОРУ

 Термін перебування на посаді та 
сталість бюджетного забезпечення

 Правила суддівської етики

 Публікація та перегляд судових 
рішень

 Конфіденційність



ПИТАННЯ?
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