ДІЯЛЬНІСТЬ РСУ ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ
СУДДЯМИ ВИСОКИХ ЕТИЧНИХ
СТАНДАРТІВ
ЄГОР КРАСНОВ, Суддя Верховного Суду,
голова Комітету РСУ з питань дотримання етичних
норм, запобігання корупції і врегулювання
конфлікту інтересів

Загальні відомості про Раду
суддів України
Рада суддів України у період між з’їздами суддів України
організовує виконання рішень з’їзду суддів України та контроль за їх
виконанням, а також вирішує питання про скликання з’їзду суддів
України.
✓ 11 суддів від місцевих загальних судів (2 посади вакантні);
✓ 4 судді від місцевих адміністративних судів (1 посада вакантна);
✓ 4 судді від місцевих господарських судів;
✓ 4 судді від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних
справ, а також справ про адміністративні правопорушення;
✓ 2 (1 посада вакантна) судді від апеляційних адміністративних судів;
✓ 2 судді від апеляційних господарських судів;
✓ по 1 (посади вакантні) судді від вищих спеціалізованих судів;
✓ 4 судді Верховного Суду.

Комітет з питань дотримання
етичних норм, запобігання
корупції і врегулювання конфлікту
інтересів

Голова комітету- Єгор Краснов, суддя Верховного Суду
Марченко Оксана - суддя Господарського суду міста
Києва
Дьомич Людмила - суддя Апеляційного суду
Кіровоградської області
Єремейчук Сергій – суддя Верховного Суду
Масенко Денис - суддя Київського
апеляційного суду
Савенко Оксана Миколаївна – суддя Городищенського
районного суду Черкаської області

Основні завдання Комітету

Кількість зверненнь, що надійшли
на розгляд комітету в 2016 – 2020 р.р.
2016 – 127
2017 – 156 (+18.6%)
2018 – 182 (+ 14.3 %)
2019 – 202 (+ 9.9%)
2020 - (дані за 6 місяців) – 65

За підтримки Канадського проекту
підтримки судової реформи та
програми USAID «Нове правосуддя»
проведено наступні заходи:
 у 2018 – 2019 році проведено консультативні зустрічі «Конфлікт
інтересів у суддівській діяльності» із суддями Львівської,
Одеської, Івано-Франківської, Запорізької та Хмельницької
областей
 у 2019 розпочато серію регіональних зустрічі щодо оновлення
кодексу суддівської етики та правил поведінки працівників
суду в Києві, Маріуполі, Чернівцях, Одесі
 у Львові та Одесі проведено круглі столи за участі
представників НАЗК, ГПУ, МВС, МЮУ, адвокатів та науковців
щодо відповідальності суддів за порушення вимог ЗУ «Про
запобігання корупції»

За підтримки Канадського проекту
підтримки судової реформи та
програми USAID «Нове правосуддя»
проведено наступні заходи:
 у січні 2019 проведено круглий стіл для суддів
Запорізької області з проблемних питань
застосування кодексу суддівської етики
 члени коміту приймали участь у круглих столах
«Роль адвокатури у забезпеченні суддівської
незалежності», «Роль голови суду у запобіганні
корупції»
 для членів РСУ проведено дводенний семінар з
питань суддівської етики

Подальші кроки:
- подальше оновлення Кодексу суддівської етики та коментаря до нього;
- розроблення спільних етичних стандартів професійних учасників
судового процесу;
- удосконалення web-сторінки РСУ та створення електронної форми
звернень до комітету;
- узагальнення звернень що надійшли до РСУ, а також відповідної
дисциплінарної практики ВРП;
- створення «архіву» звернень та посібнику із найбільш відповідями на
найбільш поширені звернення;
- узагальнення судової практики щодо притягнення суддів до
адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення;
- проведення круглих столів, консультативних зустрічей із суддями за
участі міжнародних експертів;
- проведення тренінгів для апарату та членів РСУ задля підвищення
інституційної спроможності апарату РСУ

