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2.1  Чому радянська система судочинства  
потребувала реформування

Незважаючи на те, що успадкована Україною судова сис-
тема була досить дієвою, вона потребувала реформуван-
ня, головною передумовою якого стала зміна суспільно-
політичного ладу. Створення демократичної правової 
держави передбачало, зокрема,  створення незалежної 
судової гілки влади.
Разом з тим, у нових умовах принципово змінилася роль 
суду. Якщо головним завданням радянських судів був за-
хист інтересів держави, то головна функції судів демо-
кратичних країн, до яких належить і Україна, — захист 
інтересів особи. Про це, зокрема, йдеться у документах 
Верховної Ради України. Так, у Концепції судово-правової 
реформи в Україні (1992) зазначено: 
«Необхідність судово-правової реформи обумовлена і тим, 
що суди республіки, вся система юстиції і чинне законо-
давство, яке регулює діяльність правоохоронних органів, 
переживають глибоку кризу, викликану багатьма факто-
рами, які негативно впливали на їх діяльність. Суди не за-
вжди надійно охороняли права і свободи людини, являли 
собою важливий інструмент командно-адміністративної 
системи і змушені були бути провідниками її волі. Суд не 
мав влади, а влада безконтрольно користувалась судом. 
Судово-правова реформа повинна привести судову систе-
му, а також всі галузі права у відповідність із соціально-
економічними та політичними змінами, що відбулись у 
суспільстві»1.
З другого боку, окреслюється ще одна проблема. На тлі 
швидкого поширення та популяризації практики звер-
тання до судів судова система виявилася неспроможною 
вирішувати такий обсяг справ. Це призводить до дедалі 
більшої завантаженості суддів, а, відповідно, і зниження 
якості судових рішень. Відтак постає також проблема до-
тримання розумних термінів виконання рішень.
На підтвердження цієї тези можна навести таку статисти-
ку: у першому півріччі 2006 року не розглянуто у перед-
бачений законом тримісячний строк 46490 справ. У 43% 
випадків скасування рішень апеляційні суди, замість того, 
щоб самим розглянути справу по суті й ухвалити нове рі-
шення, направляють її в місцевий суд. При цьому наван-

таження на одного суддю апеляційного суду у першому 
півріччі 2006 року становило 9,8 справи.
Реаліями судочинства в Україні залишається такі чинники, 
як ухвалення різними судами протилежних рішень в одній 
і тій самій справі, проблеми, пов’язані з дотриманням суд-
дями присяги, їхньою кваліфікацією, відповідальністю за 
свідоме ухилення від закону, переглядом судових рішень. 
Колишній міністр юстиції Олександр Лавринович так оці-
нив сучасний стан судової системи: «Стан системи такий, 
що зберігати його не можна і навіть небезпечно»2.

2.2  Мета та принципи реформи
Для того, щоб забезпечити ефективне реформування су-
дової системи, слід насамперед визначитися з критеріями, 
яким вона має відповідати.
Відповідь на це запитання можна віднайти у наступних до-
кументах:
•  Конституція України;

•   Європейська конвенція «Про захист прав людини та 
основних свобод» (стаття 6);

•   Європейська Хартія «Про статус суддів»;

•   Резолюції № 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї 
ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року;

•   Рекомендації Комітету Мі ністрів Ради Європи  
№ N (94) 12.

1. ГоЛовНе

Суди є однією з найбільш 
кон сервативних частин де  р-
жавної влади. Успадкована 
від СРСР потужна інсти-
туційна система була здат-
на функціонувати також і 
в умовах побудови нового 
суспільно-політичного ладу 
незалежної України. Однак 
вона більше не відповідала 
новим викликам і вимогам до 
роботи судової системи, які 

виникли внаслідок лібералізації суспільно-політичного 
життя наприкінці минулого століття. Постала потреба 
переходу судочинства від каральної функції радянського 
типу до забезпечення незалежних, справедливих і прозо-
рих судових рішень.
Україна отримала від СРСР систему загальних судів із 
сформованим суддівським корпусом і чинні процесу-
альні кодекси досить високої якості з розбудованою 
практикою їхнього тлумачення. Крім того, діяли такі 
неодмінні елементи судової системи, як органи захис-
ту (адвокатура) та обвинувачення (прокуратура), сис-
тема виконання судових рішень (виконавча служба) 
та пенітенціарна система. У спадок від СРСР Україна 
отримала також систему арбітражних судів, які вирі-
шували справи між суб’єктами господарювання на за-
садах спрощеного судового провадження (за зразком 
міжнародного комерційного арбітражу).
Чи не найголовнішою проблемою, успадкованою від 
СРСР, став загальний статус судової гілки влади. Тому 
після набуття Україною незалежності таку велику 
увагу приділяли питанням забезпечення незалежності 
суду.
Інший аспект радянської системи судочинства, що 
пізніше став одним з головних напрямів реформуван-
ня, — суттєве втручання прокуратури в судове прова-
дження. Зокрема, існував такий механізм перегляду, 
як перегляд судових рішень у наглядовому проваджен-
ні, коли скарга на рішення подавалася за ініціативою 
прокурора, який не обов’язково мав бути стороною у 
суперечці. Цей механізм був замінником касаційного 
оскарження, властивого європейській традиції судо-
чинства.
Щодо змісту судового провадження, то радянська 
система судочинства покладала на суддю дещо інші 
обов’язки, ніж західна традиція. Провадження спи-
ралося на принцип істинності, який передбачав, що 
суддя, навіть попри волю сторін, мусив дійти до самої 
суті суперечки. Це означало покладення на суд певних 
елементів функцій слідства і, як наслідок, — активне 
втручання суду у пошук фактів. При цьому порушував-
ся принцип змагальності сторін, що суттєво ускладню-

вало процес судочинства у багатьох сферах, зокрема, 
у господарській.
Таким чином, можна стверджувати, що успадкована 
Україною судова система не відповідає вимогам сього-
дення. Судова система, яка існує сьогодні в Україні, діє 
за неписаними правилами, які суперечать принципу вер-
ховенства права. 
Поточний стан судової системи в Україні характеризу-
ється:
•   інституційною незавершеністю та подрібненістю;

•   відсутністю єдиного підходу до фінансування та 
управління судами та надмірним адміністративним 
контролем за діяльністю судів і суддів, впливом на 
це органів законодавчої і виконавчої влади;

•   перевантаженістю суддів, зокрема, виконанням 
не властивих їм адміністративно-організаційних 
функцій;

•   існуванням закритої, громіздкої і неефективної 
системи формування суддівського корпусу та від-
сутністю єдиного підходу до кваліфікації суддів;

•   наявністю нечітко визначених норм притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідальності;

•   наданням без обмежень права будь-якій особі до-
судового слідства і дізнання порушувати кримі-
нальну справу щодо судді;

•   непрозорістю визначення розміру та складових 
оплати праці суддів.

Тому не дивно, що рівень довіри до судів знизився, на-
ближаючись до рівня політичних інститутів. Проте 
якщо для останніх недовіра з боку населення країни є 
досить нормальним явищем, то для судової системи це є 
істотною аномалією. Адже за Конституцією правосуддя 
в Україні здійснюється виключно судами, а делегування 
функцій судів, привнесення цих функцій іншими орга-
нами чи посадовими особами не допускаються.  
Вперше за роки незалежності України мова йде не про 
хворобу розвитку судової системи, а про загрозу її по-
вної руйнації. Це наслідок тривалої та хаотичної дер-
жавної політики в системі правосуддя, яка часто прово-
дилась під певну політичну особу чи приватний інтерес. 
На папері маємо поділ влади на законодавчу, виконавчу 
та судову, а на практиці бачимо катастрофічний процес 
розвалу цього основного принципу правової держави. В 
країні не створено базових передумов для існування не-
упередженого та справедливого суду, зокрема:
•    немає незалежного та ефективного інституту су-

дового захисту;

•    відсутні демократичні правоохоронні інституції, 

які б гарантували рівність кожного перед законом, 
дотримання прав і свобод громадянина;

•    відсутня єдина судова практика, і така ситуація 
породжує беззаконня;

•    структура судової системи неоптимальна і належ-
ним чином не забезпечує доступ громадян до пра-
восуддя;

•    судовий процес надмірно ускладнений.

Саме тому одним з основних завдань української вла-
ди залишається створення дієвої та ефективної системи 
судочинства. 
Метою реформування судової системи має стати ство-
рення незалежного і водночас підзвітного судочинства, 
яке ефективно захищатиме економічні та політичні пра-
ва в Україні.

2. ЦіЛі та переБіГ реФорМ

1  Див. Постанова Верховної Ради україни «Про концепцію 
судово-правової реформи в україні». Документ 2296-12, 
редакція від 28.04.1992//Відомості Верховної Ради (ВВР), 
1992, № 30, ст. 426.

 2   Грузенко Н., Солодько П. РеЄСТРовець//контракти. – 
29.02.2007. – № 5. – С. 10.
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Зокрема, у Конвенції про захист прав людини та основних 
свобод зазначається, що кожен має право на справедли-
вий і публічний розгляд його справи упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом. По суті, по-
будова судової системи, здатної гарантувати таке право 
особи, і є головною метою судової реформи.
Іншими словами, метою реформування судової системи 
має стати створення незалежного і водночас підзвітного 
судочинства, яке ефективно захищатиме економічні та по-
літичні права в Україні. Ефективне правосуддя має бути 
вільним, повним, швидким.
Для досягнення цієї мети, основними принципами судової 
реформи повинні стати:
•   створення більш гнучкого механізму формування 

суддівської гілки влади, який повинен звести до міні-
муму політичні впливи, наблизити суди до населення, 
зберегти і підвищити фаховий рівень судочинства3;

•   створення механізмів, які унеможливлять зовнішній 
тиск на суддів, зокрема, запровадження самовряду-
вання місцевих судів, поділ функцій судочинства,  
адміністративного та матеріального забезпечення 
судового процесу, обмеження адміністративних 
функцій голови суду;

•   покращення матеріально-технічної бази судів, що 
дозволить проводити ефективне судочинство, до-
тримуватися вимог прозорості та публічності судо-
вих процесів;

•   посилення підконтрольності суддів суспільству та 
їхньої відповідальності, що, зокрема, передбачає 
створення судової дисциплінарної комісії, яка вес-
тиме дисциплінарні процедури проти суддів на про-
фесійній основі;

•           завершення формування системи адміністративних 
судів;

•          реформування системи досудового слідства, рефор-
мування прокуратури;

•          розвиток системи альтернативного розв’язання су-
перечок (професійні медіатори, арбітражні суди);

•          розвиток інституту присяжних.

2.3  основні віхи судової реформи
У реформуванні судової системи України вирізняють три 
етапи.

2.3.1 перший етап
Початком першого етапу, фактично, можна вважати схва-
лення Верховною Радою Концепції судово-правової ре-
форми у 1992 році. У цьому документі закладено загальну 
фундаментальну мету реформування судової системи — 
досягнення її дієвості.
Для досягнення мети у Концепції визначено основні заса-
ди реформування судової системи, що мали здійснювати-
ся поетапно4.
1.  Спочатку Концепція передбачала створення Комісії 

Верховної Ради з судово-правової реформи, а в Мі-
ністерстві юстиції — управління з цього питання. На 
нормативному рівні було заплановано внесення змін і 
доповнень до основних нормотворчих і процесуальних 
правових актів, а саме до Закону «Про судоустрій Укра-
їни», до Кримінально-процесуального та Цивільного 
процесуального кодексів України (заплановано також 
ухвалення нових редакцій цих кодексів), про одноосо-
бовий судовий розгляд кримінальних і цивільних справ, 
про судову перевірку та ін. Заплановано ухвалення но-
вих законів, найважливіші з яких — про Конституційний 
Суд, адвокатуру, про судоустрій і статус суддів, про су-
дову експертизу та інші. Важливим кроком стало затвер-
дження окремим розділом у державному бюджеті Укра-
їни асигнування на фінансове, матеріально-технічне та 
житлово-побутове забезпечення судів, правоохоронних 
органів, установ юстиції та їх працівників.

2.  Наступним кроком після внесення нормативних змін 
мало стати вирішення питань спеціалізації здійснення 
правосуддя в Україні (зокрема, створення Вищого апе-
ляційного суду й адміністративних судів). Важливий 
момент — завершення формування основ фінансування 
створення матеріально-технічної бази та кодифікації 
правових актів, які регулюють судову діяльність. За-
плановано завершення створення Слідчого комітету та 
Інституту законодавства і правової реформи.

3.  На завершення передбачалось узагальнити результа-
ти судово-правової реформи і оцінити її ефективність. 
Фактично, у цьому місці Концепція закладає принцип, 
згідно з яким вдосконалення законодавства з питань ор-
ганізації і діяльності судів, органів розслідування, про-
куратури, юстиції, адвокатури — не є актом разової дії, 
а тривалим процесом, який потребує постійної роботи, 
гнучкості та оперативності в реагуванні на зміни. Такий 
підхід, навіть якщо він не до кінця втілюється на практи-
ці, дуже вдалий і з огляду на довгострокові суспільно-
політичні й економічні перетворення в державі, зміни 
міжнародного характеру та його важливість для здій-
снення успішних перетворень у секторі безпеки.

Серед найважливіших досягнень початкового етапу ре-
формування судової системи є ухвалення нових базових 
законів «Про статус суддів» і «Про суддівське самовря-
дування». 

Закон «Про статус суддів» заклав засади для забезпечен-
ня незалежності суддів. Більшість його положень є наріж-
ними каменями регулювання статусу суддів.
Незалежність суддів це:
•   встановлення законом процедури здійснення право-

суддя;
•   таємниця прийняття судового рішення і заборона її 

розголошення;
•   заборона під загрозою відповідальності втручання у 

здійснення правосуддя;
•  відповідальність за неповагу до суду чи судді;
•  право судді на відставку;
•  недоторканність суддів;
•   створення потрібних організаційно-технічних та ін-

формаційних умов для діяльності судів, матеріальне 
і соціальне забезпеченням суддів відповідно до їх-
нього статусу;

•  особливий порядок фінансування судів;
•  система органів судового самоврядування5.
Окрім того, згідно з цим законом, формування суддів-
ського корпусу здійснюється через кваліфікаційні комісії 
суддів. Гарантії незалежності судді, в тому числі заходи 
його правового захисту, матеріального та соціального за-
безпечення, передбачені Законом «Про статус суддів», 
не могли бути скасовані чи зменшені. Відтепер суддя не 
зобов’язаний був давати будь-які пояснення щодо суті 
розглянутих справ або справ, які перебувають у його про-
вадженні.
Водночас було запроваджено дисциплінарні покарання у 
формі догани та зниження кваліфікаційного класу судді. 
Цікаво, що підставою для відкриття дисциплінарного про-
вадження — разом з поданнями різних судових органів —  
може бути повідомлення в засобах масової інформації6.
Закон запровадив також окрему схему матеріального та 
соціального забезпечення суддів. 

2.3.2 другий етап
Другий етап розпочався після ухвалення 1996 року Кон-
ституції України, яка змінила положення Концепції 
(1992), і закінчився з ухваленням 2002 року нового Закону 
«Про судоустрій України». Подальші кроки з реформу-
вання судової системи було зосереджено на забезпеченні 
реалізації положень Конституції.
Слід звернути увагу на те, що перехідні положення Кон-
ституції відвели на реалізацію положень щодо судової ре-
форми 5 років. Доволі симптоматично, що потрібні зако-
нодавчі зміни було ухвалено у червні 2001 року, коли цей 
термін спливав. Оскільки їх ухвалення відбувалось у «по-
жежному» порядку, це значною мірою негативно вплину-
ло на якість тих змін, які відбулись. 
Разом з тим, на перебіг цього етапу реформи багато в 
чому впливало те, що Україна почала дедалі активніше ді-
яти на міжнародній арені. 1997 року Україна приєдналася 
до Конвенції про захист прав людини та основних свобод 
і, таким чином, визнала юрисдикцію Європейського Суду 
з прав людини. Відтак Україна розпочала реалізовува-

ти взяті на себе зобов’язання, зокрема, про забезпечен-
ня справедливого судового розгляду, розумних термінів 
виконання рішень, надання правової допомоги та інших 
прав людини. На інституційному рівні під егідою Верхо-
вного Суду створено єдину систему судів загальної юрис-
дикції та утворено Конституційний Суд як єдиний орган 
конституційної юрисдикції, утворено Вищу раду юстиції, 
яка відповідальна за формування професійного суддів-
ського корпусу. Що стосується процесуальних норм, то 
важливим доробком стала розробка та запровадження 
нового порядку призначення та обрання суддів, запрова-
дження демократичної системи апеляційного та касацій-
ного оскарження судових рішень, встановлення судового 
контролю над законністю затримання та арешту осіб, об-
меженням таємниці листування, телефонних розмов, те-
леграфної та іншої кореспонденції, застосуванням інших 
обмежень прав людини.

2.3.3 третій етап
Третій етап судової реформи охоплює період від ухвален-
ня нового Закону «Про судоустрій України» і дотепер.
Новий закон про судоустрій ухвалено на заміну законів 
«Про судоустрій України» від 1981 року, «Про господар-
ські суди», «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну 
атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів 
України», «Про органи суддівського самоврядування». Як 
зазначають експерти Центру політико-правових реформ, 
ці закони, «незважаючи на неодноразові зміни й доповне-
ння, у значній своїй частині застаріли і не забезпечували 
повноти законодавчого регулювання значного обсягу від-
носин у галузі судоустрою»7.
Важливим нововведенням закону про судоустрій стало 
створення додаткової судової ланки в системі судів за-
гальної юрисдикції у формі касаційного (як суд касаційної 
інстанції в системі загальних судів) та апеляційного судів 
(як суд апеляційної інстанції щодо рішень інших апеляцій-
них судів, ухвалених у першій інстанції). Водночас група 
народних депутатів оскаржила це рішення через звернен-
ня до Конституційного Суду. У своєму рішенні від 11 груд-
ня 2003 року Конституційний Суд визнав утворення Каса-
ційного суду таким, що порушує ст. 125 і 131 Конституції 
України, аргументуючи це, зокрема, тим, що побудова 
системи судів загальної юрисдикції узгоджується зі ста-
діями судочинства, відповідними формами провадження 
(зокрема, в апеляційній та касаційній інстанціях)8.

5  Cт. 11 «Незалежність суддів» Закону україни «Про статус 
суддів» від 15.12.1992  № 2862-XII//Відомості Верховної 
Ради (ВВР), 1993, № 8, ст. 56.

6 Ст. 34 Закону україни «Про статус суддів» від 15.12.1992 
№ 2862-XII.
7  Див.: концепція розвитку правосуддя в україні//Центр 

політико-правових реформ, 2004–2005, http://www.
pravo.org.ua/files/Sud/Reforma/Koncepc_rozv_pravo-
sud_230905.pdf.

8  Рішення конституційного Суду україни від 11.12.2003  
№ 20-рп/2003 (справа про касаційний суд україни).

3  Зокрема, це може бути реалізовано шляхом поєднання 
виборності суддів та виконання їх обов’язків пожиттєво. 
Відбір кандидатів для можливої участі у перших виборах 
суддів має здійснюватися незалежними кваліфікаційними 
комісіями. Відібранні за кваліфікацією кандидати беруть 
участь у виборах. Свій пожиттєвий статус суддя може 
отримати, якщо він утретє поспіль обирається суддею. 

4  Див. Розділ VII «етапи судово-правової реформи» концепції 
судово-правової реформи в україні (1992).
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Закон також встановив трирічний термін для створення 
адміністративних судів, які захищатимуть права людини в 
її відносинах з виконавчою владою та органами місцевого 
самоврядування. Нині систему адміністративного судо-
чинства створено. Діє Вищий адміністративний суд. 6 лип-
ня 2005 року ухвалено Кодекс адміністративного судочин-
ства України, який має стати процесуальною основою для 
діяльності адміністративних судів. Однак досі проблемою 
є комплектація адміністративних судів першої та другої 
інстанції (зараз такими судами є суди загальної юрисдик-
ції та господарські суди).
У березні 2004 року ухвалено Закон «Про порядок обран-
ня на посаду та звільнення з посади професійного судді 
Верховною Радою України» і новий Цивільний процесу-
альний кодекс9. У питанні ухвалення нового Кримінально-
процесуального кодексу великого прогресу немає. Це 
пов’язано з тим, що в рамках роботи над відповідним 
проектом (підготовлено до повторного другого читання 
у Верховній Раді) не досягнуто консенсусу щодо остаточ-
ного тексту кодексу. Існують також спроби розробити 
альтернативні проекти (Нацкомісія з утвердження верхо-
венства права).
Законом «Про третейські суди (арбітраж)» (2004 р.) 
створено правові умови для функціонування третей-
ських судів 10. 

2.3.4 останні здобутки судової реформи
Після зміни влади в Україні 2005 року ухвалено низку пра-
вових актів, які сприяють удосконаленню судочинства та 
які можна розглядати як позитивне зрушення на шляху 
реалізації судової реформи.
•   01.09.2005 р. набрав чинності Кодекс адміністратив-

ного судочинства України, який реалізував консти-
туційні гарантії прав на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 
службових осіб.

•   22.07.2005 р. набрав чинності Закон «Про внесення 
змін до законів України «Про державну виконавчу 
службу» та до Закону «Про виконавче проваджен-
ня»11. Цей закон завершив процес реформування 
системи органів державної виконавчої служби.

•   01.06.2006 р. набрав чинності Закон «Про доступ до 
судових рішень», який регулює відносини щодо за-
безпечення доступу до судових рішень, прозорості 
діяльності судової влади.

•   З 01.06.2006 р. відкрито Єдиний державний реєстр 
судових рішень, розміщений на Інтернет-порталі су-
дової влади (www.court.gov.ua — Державна судова 
адміністрація України)12.

•   23.02.2006 р. ухвалено Закон «Про виконання рі-
шень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини», який визначає порядок виконання 
органами державної влади України рішень, прийня-
тих Європейським судом з прав людини.

•   Березень 2006 р. — ухвалено План заходів на  
2006 рік щодо вдосконалення судового устрою та 
забезпечення справедливого судочинства в Україні 
відповідно до європейських стандартів13.

•   Травень 2006 р. — ухвалено Концепцію вдоскона-
лення судівництва для утвердження справедливого 
суду в Україні відповідно до європейських стандар-
тів (надалі — Концепція реформування судівництва 
відповідно до європейських стандартів)14. Вона, зо-
крема, передбачає створення вищих судів цивільної 
та кримінальної юрисдикції. 

У червні 2006 року Указом Президента затверджено:

•   Національний план дій із забезпечення належного 
виконання рішень судів, мета якого — гарантуван-
ня належного виконання рішень національних судів 
відповідно до європейських стандартів;

•   Концепцію реформування системи безоплатної пра-
вової допомоги, яка пропонує шляхи поліпшення до-
ступу осіб до правосуддя, в тому числі доступ осіб до 
адвоката для отримання безоплатної правової допо-
моги, реформування системи залучення адвокатів до 
надання безоплатної правової допомоги та оплати 
їхньої праці.

Для реалізації Концепції розроблено проекти законів 
«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій 
України» та «Про внесення змін до Закону України «Про 
статус суддів» (нова редакція).

2.3.5 інституційні зміни
Для організаційного забезпечення діяльності судів  
2003 року створено окремий орган — Державну судову ад-
міністрацію (надалі — ДСА). Ідея створення цього органу 
пов’язана з реформуванням системи державного управ-
ління в Україні, яке відбувалося у межах адміністративної 
реформи, розпочатої спеціальним указом Президента, та 
для забезпечення участі й контролю судової влади у вико-
ристанні бюджетних коштів, потрібних для забезпечення 
діяльності судової системи15.
Під державною судовою адміністрацією у Законі «Про 
судоустрій» визначено систему органів, що складається 
з Державної судової адміністрації України та її терито-

ріальних управлінь. Перед ДСА поставлено такі основні 
завдання16:
•   організаційне забезпечення діяльності судів загаль-

ної юрисдикції, забезпечення діяльності Академії 
суддів України, роботи з’їздів суддів України, діяль-
ності Ради суддів України, конференцій суддів, рад 
суддів;

•   участь у формуванні судів загальної юрисдикції у 
межах своїх повноважень;

•   розробка пропозицій щодо вдосконалення органі-
заційного забезпечення діяльності судів загальної 
юрисдикції;

•   здійснення матеріального та соціального забезпе-
чення суддів і працівників апаратів судів.

Відповідно до цих завдань, служба має такі повнова-
ження, як забезпечення належних умов діяльності судів 
загальної юрисдикції, кваліфікаційних комісій суддів, 
органів суддівського самоврядування, Академії суддів 
України; вивчення практики організації діяльності судів, 
розробка й внесення в установленому порядку пропо-
зицій щодо її вдосконалення; організація проходження 
навчальної практики в судових установах і розробка від-
повідних програм; підготовка матеріалів для формування 
пропозицій щодо бюджету судів і виконання функцій го-
ловного розпорядника бюджетних коштів судової систе-
ми; здійснення матеріального й соціального забезпечення 
суддів, у тому числі суддів у відставці, а також працівників 
апарату судів; забезпечення медичного обслуговування 
та санаторно-курортного лікування суддів і працівників 
апарату судів тощо. ДСА фактично очолює субордина-
ційний ланцюг судового адміністрування. Вона перейняла 
функції Міністерства юстиції та окремих центральних ор-
ганів виконавчої влади. Як й інші такі органи, ДСА здій-
снює свої повноваження відповідно до Конституції Укра-
їни, законів, актів Президента, Кабінету Міністрів, інших 
нормативно-правових актів і, крім того, враховуючи її 
особливий статус, керується й рішеннями з’їзду суддів і 
Ради суддів. ДСА очолює голова, який має заступників. 
Голову ДСА призначає на посаду та звільняє з посади 
Президент за поданням Прем’єр-міністра, погодженим з 
Радою суддів. Голова ДСА може бути звільнений з поса-
ди також за рекомендацією з’їзду суддів. Своєю чергою, 
голова ДСА призначає, за погодженням з Кабінетом Мі-
ністрів, керівників структурних підрозділів центрального 
апарату ДСА, заступників начальників територіальних 
управлінь Державної судової адміністрації, а за пого-
дженням з Радою суддів — начальників територіальних 
управлінь Державної судової адміністрації, керівника та 
заступників керівника Академії суддів.

2.4  Судова реформа в контексті інших  
реформ

Успішне проведення судової реформи неможливе без про-
ведення реформ в інших, суміжних сферах, насамперед у 
системі правоохоронних органів.
Важливість реформування правоохоронних органів зу-
мовлена потребою забезпечити ефективне кримінальне 

судочинство. Тому потрібно забезпечити:
•   комплексність перегляду функцій і повноважень різ-

них правоохоронних органів;

•   зміни Кримінального та Кримінально-проце суаль-
ного кодексів.

Нині заходи у цьому напрямку здійснює Національна 
комісія з утвердження верховенства права, однак її по-
зиція з цього питання знаходить підтримку наразі лише у 
Президента. Робота Верховної Ради з ухвалення нового 
Кримінально-процесуального кодексу та уряду з рефор-
мування органів внутрішніх справ не координується.

2.4.1 реформування прокуратури
Реформа судової системи тісно пов’язана з реформуван-
ням системи прокуратури. На концептуальному рівні оби-
дві реформи пов’язані 1996 року положеннями Конститу-
ції України. Однак повернення прокуратурі повноважень 
загального нагляду в рамках конституційної реформи 
2004 року звело нанівець усі спроби визначення місця та 
ролі прокуратури. Нині концептуальні засади реформу-
вання прокуратури окреслено у проекті змін до Конститу-
ції, розроблених Генеральною прокуратурою (отримали 
позитивні оцінки Венеціанської комісії). Згідно з Консти-
туцією, на прокуратуру не покладається обов’язок про-
вадження досудового слідства. Вона повинна лише нагля-
дати за органами, які цим займаються. Але представники 
органів прокуратури вкрай болісно сприймають навіть на-
тяки на те, що в неї треба відібрати слідство.

2.4.2 про реформу правоохоронної системи
Існуюча за сучасних ринкових умов модель правоохорон-
них органів і спецслужб є живильним середовищем для 
високолатентної корупції і злочинності, джерелом авто-
ритарних тенденцій суспільного розвитку. 
У діяльності правоохоронних органів і спецслужб, зна-
чною мірою, зберігається тенденція до зміщення балансу у 
захисті інтересів особи, суспільства і держави на користь 
державних інтересів. Часто це призводить до нехтування 
інтересами людей на користь державних установ, а по-
декуди й певних приватних осіб. Правоохоронні органи 
і спецслужби у нинішньому вигляді потенційно можуть 
гальмувати реалізацію євроінтеграційної стратегії нашої 
держави. Зокрема, збереження функцій досудового слід-
ства, а також визначення завдання загального нагляду в 
органах прокуратури суперечать вимогам Ради Європи та 
інших впливових європейських інституцій. Наприклад, не-
достатньо задовольняє стандарти Ради Європи (стандар-
ти ухвалені Резолюцією № 1402 у 1999 році) нинішній стан 
процесів реформування Служби безпеки України.
Головна мета реформування правоохоронної системи — 
отримати замість політизованих силових структур ре-
пресивного типу дійсно демократизовані правоохоронні  

9  № 1618-IV від 18 березня 2004 року.
10  Закон україни «Про третейські суди (арбітраж)»  

від 11 травня 2004 року.
11  Закон україни «Про виконавче провадження» від 23 червня 

2005 року № 2716, підписаний Президентом україни  
15 липня 2005.

12  Див. Єдиний державний реєстр судових 
рішень: http://reyestr.court.gov.ua/pls/htmldb/
f?p=200:1:1637097202686162541.

13  Див. указ Президента україни від 20.03.2006  
№ 242/2006.

14  Див. указ Президента україни від 10.05.2006  
№ 361/2006.

15  указ Президента україни № 810/98 від 22 липня  
1998 року.

16  Див. Положення про ДСа україни, затверджене указом 
Президента україни № 182/2003 від 3 березня 2003 р.
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органи, що діятимуть в умовах цивільного демократич-
ного контролю, основною метою яких буде захист прав 
та свобод людини. 
Нова модель правоохоронних органів і спецслужб пови-
нна відповідати загальним принципам адміністративної 
реформи, а її впровадження необхідно координувати із 
заходами, спрямованими на перетворення у державній 
виконавчій владі загалом. Процес реформування право-
охоронних органів передбачає:
•   чітке визначення компетенції й усунення паралеліз-

му у діяльності різних правоохоронних підсистем;
•   усунення існуючого дисбалансу повноважень та від-

повідальності у цій сфері;
•   запровадження європейських стандартів та нової 

системи оцінки ефективної роботи правоохорон-
них органів;

•   раціоналізацію як окремих служб, так і підрозділів у 
межах певних правоохоронних органів.

З позиції управлінської перспективи мають бути роз-
роблені об’єктивні критерії оцінки діяльності право-
охоронних органів, які повинні ґрунтуватися на рівні 
довіри населення. 
Це і здатність оперативно реагувати на заяви про ско-
єні злочини, і відновлення прав потерпілих. Без Дер-
жавної програми захисту учасників кримінального су-
дочинства, насамперед свідків, неможливо втілити цю 
політику в життя.
Важливим напрямом реформ повинні стати структурні 
трансформації. Разом з ними необхідно вирішувати за-
вдання формування демократичної інституціональної і 
правової культури, нової мотивації співробітників. Потре-
бує негайного опрацювання комплекс заходів, спрямова-
них на відновлення довіри населення до правоохоронних 
органів і спецслужб.

2.4.3  реформування системи  
досудового слідства

Іншою важливою частиною системи правосуддя, яка по-
требує невідкладних реформ, є система досудового слід-
ства. Наразі вона є досить заплутаною та викликає конф-
лікти між владними інститутами.
Одним з ключових елементів такої реформи, на думку 
багатьох представників влади та експертів, є створення 
незалежного органу досудового слідства. Ідея створен-
ня такого органу закладена в Конституції України: пункт 
9 розділ 15 «Перехідні положення» Конституції «Про-
куратура продовжує виконувати відповідно до чинних... 

функцію попереднього слідства — до… сформування 
системи досудового слідства і введення в дію законів, 
що регулюють її функціонування».
Тобто саме у Конституції закладено потребу ухвалення 
законів, що звільняють прокуратуру від функції прове-
дення досудового слідства та формування цілісної систе-
ми досудового слідства.
Одним з елементів такої системи може та повинен ста-
ти незалежний орган проведення досудового слідства 
у справах, які становлять найбільшу суспільну небез-
пеку. Такою була думка робочої групи, яка працювала  
1996 року над ідеєю створення Національного бюро 
розслідувань України.
Напрацювання цієї робочої групи реалізовано Ука-
зом Президента Леоніда Кучми 24 квітня 1997 року  
№ 371/97 «Про Національне бюро розслідувань Укра-
їни». Указом передбачалося створення НБР, діяльність 
якого спрямована передусім на виконання завдань з 
«проведення відповідно до законодавства України до-
судового слідства та оперативно-розшукових заходів у 
особливо складних кримінальних справах про злочини, 
які становлять підвищену суспільну небезпеку, та прове-
дення інформаційно-аналітичної роботи з метою вияв-
лення і усунення причин та умов, що сприяють корупції 
та вчиненню інших небезпечних злочинів, прогнозуван-
ня динаміки злочинності в суспільстві».
Однак створення ще одного органу, що мав право за-
йматися проведенням досудового слідства і оперативно-
розшуковою діяльністю, становило загрозу політичним 
і бізнесовим інтересам представників різних політичних 
сил. Крім того, функціонально діяльність такого органу не 
була чітко розмежована з діяльністю інших правоохорон-
них органів. Як наслідок, група народних депутатів зроби-
ла подання до Конституційного Суду з вимогою визнати 
Указ Президента таким, що виданий з перевищенням його 
повноважень.
Конституційний Суд своїм рішенням визнав, що окре-
мі положення Указу Президента України «Про Наці-
ональне бюро розслідувань України» не відповідають 
Конституції України (є неконституційними). Зокрема, 
це стосується положень про визначення організацій-
ної структури НБР, граничної чисельності працівників, 
штатного розпису та визначення підпорядкованості ди-
ректора Національного бюро розслідувань України без-
посередньо Президенту України17.
Своєю чергою, Верховна Рада не ухвалила відповідних 
законів щодо зміни системи досудового слідства та ви-
значення підслідності злочинів, що призвело до ліквідації 
Національного бюро розслідувань Указом Президента 
Леоніда Кучми від 15 грудня 1999 р. № 1573.
Однак ідею створення НБР реанімував Президент Вік-
тор Ющенко 2005 року, коли, відповідно до його роз-
порядження, було створено робочу групу з опрацю-
вання «Концепції створення та організації діяльності 
Національного бюро розслідувань України»18. Протягом 
останніх двох років висловлювалося багато поглядів на 
організацію діяльності, функції та повноваження цього 
органу. Однак в основному їх можна звести до двох го-
ловних альтернатив:

•   перша — орган утворюється як аналітично-ін фор-
маційний з правом проведення досудового слідства 
щодо зловживань та корупції стосовно політичних 
діячів і державних службовців найвищого рангу;

•   друга — орган  здійснює і досудове слідство, і 
оперативно-розшукові заходи для викриття зловжи-
вань і корупції серед тієї самої категорії громадян.

Проте, на думку багатьох експертів, обидві концепції мо-
жуть бути хибними. Створювати потужну кримінально-
розвідувальну й аналітичну службу для викриття злочинів, 
здійснюваних обмеженим колом суб’єктів, — надзвичайно 
витратне та неефективне рішення. Тим більше, що Консти-
туція передбачає зміну у всій системі досудового слідства.
Можливий альтернативний варіант — це створення у про-
цесі загального реформування системи правоохоронних 
органів трирівневої системи досудового слідства. 
На першому рівні діятиме новостворений орган досу-
дового слідства (наприклад, НБР), який візьме на себе 
розслідування особливо тяжких злочинів проти особи 
(відповідно до чинного кримінального та кримінально-
процесуального законодавства), у сфері службової діяль-
ності (корупція), злочинів проти суспільства та держави. 
Такий орган може бути створений на базі та за рахунок 
коштів і організаційно-штатної структури слідчих підроз-
ділів МВС, СБУ, ДПА та Генпрокуратури.
Другий рівень — карні підрозділи національної поліції, 
які будуть розслідувати тяжкі злочини, небезпечні для 
суспільства. 
На третьому рівні діятиме муніципальна поліція, до функ-
цій якої може належати проведення досудового слідства у 
справах про злочини, що не становлять великої суспільної 
небезпеки, та про адміністративні правопорушення. 
Зазначимо, що такий розподіл функцій на основі сус-
пільної небезпечності злочинних посягань спирається на 
положення кримінального законодавства України. Тому 
зміну підслідності можна порівняно швидко встановити 
шляхом внесенням відповідних змін до Кримінального та 
Кримінально-процесуального кодексів.
Внаслідок проведення такого реформування в Україні 
можна було б створити дієву систему досудового слідства, 
виконати вимоги Конституції та міжнародні зобов’язання 
України щодо позбавлення функцій досудового слідства 
прокуратури та Служби безпеки України19.
Важливо також розуміти, що реформа системи досудово-
го слідства не обмежується лише інституційними змінами, 
під час яких відбудеться перерозподіл повноважень між 
різними державними інституціями. Слід забезпечити змі-
ну самої ролі слідчого як процесуальної постаті.
Одним з принципів демократичного судочинства (у тому 
числі й кримінального) є змагальність та рівність прав усіх 
сторін. Це означає, що законодавство має гарантувати 
рівний доступ до слідчого як представникам обвинувачен-
ня, так і представникам захисту. Наразі в Україні, як у за-
конодавстві, так і на практиці, існує помітний дисбаланс 
на користь обвинувачення.
Ще один варіант реформування системи досудового слід-
ства передбачає таку модель: досудове слідство переда-
ється під егіду суду, а ним безпосередньо має опікуватись 
так званий «суддя-слідчий», тобто людина, яка несе ін-
дивідуальну відповідальність за діяльність прокуратури 
по конкретній справі від її початку і до завершення — за 
кожний арешт, обшук, виїмку, примусовий допит та будь-
які інші неприємності та незручності, що можуть спіткати 

різних людей під час розслідування. Така схема дешевша 
і набагато ефективніша, ніж «єдине слідче управління». 
Кожне відомство може продовжувати займатися своїми 
справами, але під пильним оком суду.

2.5 подальші перспективи судової реформи
Можна стверджувати, що Україна близька до того, щоб 
розбудувати інституційну судову систему, засновану на 
європейських принципах організації судочинства. Нині 
на порядку денному — питання підвищення ефективності 
національного судочинства на базі сформованої інститу-
ційної системи. Подальші кроки з реформування інститу-
ційної системи матимуть не революційний, а радше еволю-
ційний характер.
На сьогоднішній день в органах державної влади існує 
консенсус щодо подальшої невідкладності заходів з ре-
формування судової системи. 
У травні 2006 року Президент своїм Указом затвердив 
Концепцію реформування судівництва, розроблену Наці-
ональною комісією з питань розвитку демократії та утвер-
дження верховенства права (дорадчий орган при Прези-
дентові). Концепція дає об’єктивну оцінку стану справ і 
визначає досить реалістичні завдання з реформування. До 
розробки концепції було залучено, фактично, всіх голо-
вних ідеологів судової реформи (Василь Онопенко — піз-
ніше був обраний головою Верховного Суду, Олександр 
Шишкін, Ігор Коліушко) і це забезпечило їй значну підт-
римку з боку громадськості. Водночас окремі пропозиції 
концепції, зокрема такі, що стосуються створення вищих 
цивільного та кримінального судів, стали об’єктом гострої 
критики передусім з боку суддівського корпусу20.
Першим кроком у реалізації концепції стала розробка 
проектів таких законів: «Про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій України» та «Про внесення змін 
до Закону України «Про статус суддів», розроблених Мі-
ністерством юстиції та переданих Президентові для по-
дальшого внесення на розгляд Верховної Ради України.
Наступним важливим кроком стане ухвалення пакета роз-
роблених законів. Існує велика ймовірність того, що це 
станеться найближчим часом.
Реалізація інших компонентів реформи пов’язана з досить 
тривалою та копіткою роботою з формування кваліфіко-
ваного й авторитетного суддівського корпусу. Оскільки 
якихось великих ризиків неможливості забезпечити на-
лежне фінансування цієї роботи наразі немає, то осно-
вною загрозою для реалізації цього блоку заходів може 
стати відсутність політичної волі та незбалансованість дій 
органів державної влади, адже нині не визначено, який 
орган державної влади стане координатором цієї роботи.

17   Рішення конституційного Суду україни у справі за 
конституційним поданням народних депутатів україни щодо 
конституційності указу Президента україни від 24 квітня 
1997 року № 371 «Про Національне бюро розслідувань 
україни» (справа щодо утворення Національного бюро 
розслідувань україни) від 6 липня 1998 року № 10-рп/98 
Справа № 03/2444-97 N 1-9/98.

18  Розпорядження Президента україни від 15 березня 2005 
року № 782/2005-рп «Склад робочої групи з розроблення 
концепції утворення та організації діяльності Національного 
бюро розслідувань україни».

19  Резолюція ПаРЄ № 1402 (1999) «контроль над внутрішніми силами 
безпеки».

20  «Нам знову пропонують узаконити чотирирівневу судову систему  
з інститутом повторної касації та великою кількістю судових установ, 
кожна з яких буде чинити «своє» правосуддя. Єдиною розрадою 
залишається те, що ця концепція, як і попередня,  
має мізерно малі шанси бути втіленою»… Ліквідація інституту 
повторної касації і створення зрозумілої всім трирівневої судової 
системи — обов’язкова умова подальшої судово-правової 
реформи… Першочерговим має стати завдання підняти авторитет 
суду першої інстанції, який зобов’язаний аргументовано виносити 
рішення, які базуються виключно на законі. Не може бути двох  
істин у суді першої та апеляційної інстанцій». – Дроздовський Л. 
(адвокат юридичної фірми «Ільяшев і Партнери»)  
Як зібрати механізм із старих запчастин?//Дзеркало тижня.– 
21–27 Жовтня 2006. – № 40 (619). http://www.zn.kiev.ua/nn/
show/619/54860/, 22.12.2006.
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Одна з головних причин повільного просування реформ 
судочинства, як це не дивно, полягає в неготовності суд-
дівського корпусу до швидких реформ. Подекуди це зу-
мовлюється недостатньою кваліфікацією, подекуди — 
бажанням зберегти існуючу непрозору й неефективну 
систему, яка дає безліч можливостей для пошуку коруп-
ційної ренти. Адже, з одного боку, низьке фінансове та 
матеріальне забезпечення суддів не додає авторитету про-
фесії судді, не сприяє притоку найбільш кваліфікованих 
та чесних фахівців, які могли б стати рушійною силою для 
кардинальних і швидких змін. З другого боку, можливість 
збагачення за рахунок хабарів стала головним складни-
ком привабливості цієї професії для осіб, які намагаються 
зберегти судову систему в її нинішньому стані.
Крім того, суддівський корпус виявився неготовим до 
зростання кількості справ, що перебувають на розгляді у 
судах. Це зумовило порушення прав людини на розгляд 
справи впродовж розумного терміну та на доступ до пра-
восуддя, оскільки суди намагаються зменшити свою за-
вантаженість через відмову у відкритті провадження.
Другою важливою причиною невдач можна назвати опір 
реформі з боку представників інших гілок влади. Цей опір 
зумовлено прагненням посадових осіб зберегти за собою 
безпосередній вплив на суддів (показовими в цьому сенсі 
є публікації тижневика «Дзеркало тижня» про механізми 
забезпечення такого впливу21). Недостатнє фінансування 
є прямим наслідком такої політики.
Ще однією важливою причиною, яка зумовлює повільне 
просування реформ, є відсутність цілісності й комплек-
сності, часта зміна ідеології. Концепція судово-правової 
реформи 1992 року після ухвалення 1996 року Консти-
туції України, великою мірою, втратила значення про-
грамного документа для судової реформи. Зі свого боку, 
Конституція не пропонувала детальної моделі судової 
системи, визначаючи лише загальні риси її побудови. 
Нові ж концептуальні документи тривалий час не роз-
роблялись і суттєві зрушення в цьому напрямі відбулися 
лише останніми роками.

Хронічне недофінансування заходів у рамках судової 
реформи також суттєво стримує її реалізацію. В деяких 
державних бюджетах взагалі не закладались кошти на 
проведення реформи, а тому не дивно, що вона тупцю-
вала на місці.
Серед головних причин невдач можна виділити й низьку 
якість юридичної освіти, і правовий нігілізм у суспільстві 
загалом. Громадськість чітко не розуміє що і для чого ро-
биться і до яких наслідків це призведе. Тому суспільство 
не тільки не формує потужного й чіткого «попиту» на 
кардинальне реформування судової системи, а й навіть не 
підтримує ті ініціативи, що пропонуються до реалізації.
На системні та ефективні зміни годі сподіватися без сер-
йозної та широкої суспільної дискусії довкола найбільш 
принципових та дискусійних питань такої реформи. Серед 
них, зокрема, можна визначити такі питання:
•   чи доцільно запроваджувати механізм обрання 

суддів;

•   чи потрібно змінювати кваліфікаційні вимоги (наяв-
ність спеціальної освіти, попереднього досвіду робо-
ти тощо) до кандидатур на заміщення посад суддів, а 
також впроваджувати нові процедури їх призначен-
ня, «кар’єрного зростання», оплати праці та відпо-
відальності за свою діяльність;

•   як вивільнити суддів з-під адміністративного впливу 
на них з боку голів судів;

•   чи варто створювати вищі спеціалізовані суди як ка-
саційні інстанції, чи залишити цю функцію за Верхо-
вним Судом України;

•   чи повинен Верховний Суд України повернутися до 
узагальнення судової практики з метою забезпечен-
ня однакового застосування норм законів на всій те-
риторії країни та всіма судами України;

•   які зміни варто внести у процесуальне зако-
нодавство;

•   які нові механізми варто задіяти, аби забезпечити 
виконання судових рішень?

4.1 Незадовільний професійний рівень кадрів
Стан правосуддя залежить насамперед від сумлінного ви-
конання суддями своїх повноважень, їх чесності та поряд-
ності, рівня професійної підготовки. У цьому відношенні 
українські судді доволі часто є далекими від ідеалу і бага-
то з них заслуговують на звання «Ваше безчестя». Чому 
склалась така ситуація? Існує кілька головних причин.
По-перше, претендентів на посади суддів відбирають не 
за конкурсом і не прозоро. Фактично, цим займаються 
голови судів, а запорукою успішного призначення ста-
ють особисті чи службові зв’язки. Нині конкурс оголо-
шується на конкретну посаду у конкретному суді. Тому, 
коли йдеться про престижний суд, кандидатів, як прави-
ло, обирають не за рівнем професійних знань. На перше 
місце виходять зв’язки, протекція з боку впливових по-
садовців чи політиків, гроші.
Добір кадрів у судову систему провадиться неефективно. 
Перед різними органами цієї системи поставлені одно-
типні завдання щодо формування суддівського корпусу, 
Державна судова адміністрація України, її управління на 
місцях і голови відповідних судів не мають законодавчо за-
кріплених повноважень для створення кадрового резерву, 
відсутні єдині кваліфікаційні вимоги щодо рівня професій-
ної підготовки кандидата у судді та механізми з’ясування 
його відповідності цим вимогам, а головне — прозорий, 
зрозумілий алгоритм вирішення Вищою радою юстиції та 
Президентом України питання про призначення суддів на 
посади, зокрема, про відхилення кандидатур, запропоно-
ваних органами судової влади. 
При цьому в системі відбору суддів багато що залежить 
від конкретних посадовців — голів суду. Це робить таку 
систему вкрай вразливою як з точки зору корупційних ри-
зиків, так і з точки зору можливості впливу з боку зацікав-
лених сторін чи осіб.
Зазначимо, що конкурсний відбір кандидатів на посаду 
судді є наріжним каменем судових систем у переважній 
більшості розвинених країн. Навіть у країнах колишньо-
го СРСР існує конкурсний відбір суддів. Наприклад, у 
Росії, згідно зі ст.5 закону РФ «Про статус суддів в РФ», 
«відбір кандидатів на посаду судді здійснюється на кон-
курсній основі». У цій державі голова суду, в якому від-
крилася вакантна посада судді, інформує про це відповід-
ну кваліфікаційну колегію суддів не пізніше, ніж через 10 
днів після відкриття вакансії. Остання також у 10-денний 
термін з дня отримання такого повідомлення оголошує 
про відкриття вакансії у ЗМІ з указівкою про час і місце 
приймання заяв від претендентів на посаду судді. Кожний 
громадянин, який відповідає вимогам закону, має право 

скласти кваліфікаційний іспит на посаду судді, звернув-
шись для цього до відповідної екзаменаційної комісії.

4.2 Корупція
Однією з небагатьох проблем, стосовно яких громадяни 
України займають однакову позицію, є їхня оцінка висо-
кого рівня корумпованості вітчизняного судочинства.
Рівень корупції у вітчизняній системі юстиції у понад  
10 разів перевищує подібний середній показник, харак-
терний для країн Європейського Союзу. А довіра укра-
їнського населення до суду залишається вкрай низькою 
(див. додатки).
В Україні жартують — справу виграє не той, хто добре 
знає закон, а той, хто добре знає суддю. Тому не дивно, 
що дедалі більше юристів чи адвокатів перетворюються на 
«кур’єрів», які переносять гроші від клієнтів до суддів.
Розгляд справ, предметом яких є незначні грошові суми, 
зазвичай, відбувається без зовнішнього втручання, але 
коли ціна позову досягає великої суми, то практично за-
вжди сторони у справі намагаються здійснити на суддю 
певний тиск чи домовитися з ним. До цього змушені вдава-
тися навіть сторони, правова позиція яких є стовідсотково 
виграшною.
Не менш корупційним чинником є практика розподілу 
справ між суддями. Яку справу — кому розписати — ви-
рішує голова суду на власний розсуд. Процедура розпо-
ділу справ не визначена жодними об’єктивними крите-
ріями. А з огляду на те, що деякі справи містять у собі 
багато можливостей для пошуку «корупційної ренти», 
сама процедура розподілу таких справ стає елементом 
корупційних схем.

4.3  Залежність суддів та судів від представни-
ків інших гілок влади

Кажучи про незалежність і неупередженість суду, слід 
розуміти незалежність як усієї судової системи та відпо-
відного суду (інституційна незалежність), так і зовнішню, 
і внутрішню індивідуальну незалежність суддів як носіїв 
судової влади, виходячи з їх особливої ролі.
Незалежність на інституційному рівні та зовнішня неза-
лежність судді має проявлятись у спроможності суду і 
суддів вирішувати судові справи незалежно від будь-якого 

3.  прИЧИНИ повіЛЬНоГо  
проСУваННЯ реФорМ

21   Примаченко О. Хто очолить Верховний суд, або про роль 
особистості в історії третьої влади//Дзеркало тижня. –  
№ 29 (608). – 29.7. – 4.8.2006.

4.  ГоЛовНі проБЛеМИ У діЯЛЬНоСті 
СУдовоЇ вЛадИ та ЇХ прИЧИНИ
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стороннього впливу, зокрема, органів законодавчої і ви-
конавчої влади. Разом з тим, особливої уваги заслуговує 
внутрішній аспект незалежності суддів, який зводиться до 
свободи від втручання в діяльність суддів інституцій судо-
вої влади та інших суддів.
Сьогодні в Україні ми маємо досить дивну ситуацію: з од-
ного боку, законодавство задекларувала достатній право-
вий імунітет суддів від неправомірного впливу у зв’язку з 
їх діяльністю, однак, з іншого боку, втручання влади у ді-
яльність судів вже перетворилося  на звичне явище.
Підґрунтям для такого втручання є залежність суддів від 
представників інших гілок влади, як у питаннях призна-
чення, так і в питаннях кар’єрного зростання.
Зокрема, переведення суддів по горизонталі (до суду од-
ного рівня в інший регіон) або по вертикалі (суддівська 
кар’єра) відбувається за участі політичної влади. І вплив 
політичної (виконавчої і законодавчої) влади на суддю не 
обмежується його призначенням на цю посаду вперше та 
обранням безстроково. 
Приклад перший. Більшість суддів, які працюють у сіль-
ських районах, у перспективі не заперечують проти пе-
реведення їх до судів того ж рівня, але в обласні центри, 
справедливо сприймаючи таке переведення як кар’єрний 
рух. Порядок такого переведення передбачений частиною 
другою ст.62 Закону України «Про судоустрій»: «Пере-
ведення судді за його заявою з одного суду до іншого суду 
того самого рівня і спеціалізації здійснюється Президен-
том України за поданням Голови Верховного Суду Украї-
ни або голови відповідного вищого спеціалізованого суду 
згідно з вимогами закону». Кінцеве рішення залишається 
за главою держави.
Другий приклад. Матеріальна скрута, різниця в окладах, 
з одного боку, службове честолюбство, з другого боку, 
спонукають суддю рухатися вгору по ієрархічних сходах. 
Суддя набуває досвіду і гідний посадового підвищення в 
суді вищого рівня — наприклад, з місцевого суду до апе-
ляційного. Суддя заново проходить призначення (обран-
ня), адже  частина третя ст. 63 того ж закону вказує, що 
«усі інші переведення судді з одного суду до іншого суду 
здійснюються у порядку призначення чи обрання судді, 
встановленому цим Законом». Тобто знову — указ Прези-
дента або постанова Верховної Ради. Якщо суддя апеля-
ційного суду переходить на посаду судді Верховного Суду 
України, то процедура повторюється. Суддя — гідний 
призначення на адміністративну посаду: головою суду чи 
його заступником. І знову — останнє слово за Президен-
том України.

Крім того, зараз судова система жорстко контролюється 
по вертикалі саме через голів судів, які мають гіпертрофо-
вану кількість повноважень та величезні можливості тис-
ку на простих суддів. Суть такої системи зрозуміла: зна-
чно легше контролювати кілька сотень голів судів, аніж 
багатотисячний «некерований» суддівський корпус.
Ще одним доказом втручання влади у діяльність судів є те, 
що подання про призначення суддів уперше, їх звільнення 
та дисциплінарне провадження належить до компетенції 
державного органу, в якому вони (судді) становлять мен-
шість. В Україні питання, які мають найважливіше зна-
чення для забезпечення незалежності суддів, — щодо вне-
сення подання про призначення суддів на посади або про 
звільнення їх з посад, а також щодо здійснення дисциплі-
нарного провадження стосовно суддів Верховного Суду 
України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд 
скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної від-
повідальності суддів апеляційних і місцевих судів — нале-
жать до відання Вищої ради юстиції (ст. 131 Конституції). 
Особливістю цього органу є те, що з 20 його членів лише 
четверо є суддями. 
Ще одним чинником, що зумовлює залежність суддів, є 
процедура першого призначення судді. Відомо, що в Укра-
їні судді вперше призначаються на обмежений термін. 
Згідно зі ст. 128 Конституції України «перше призначення 
на посаду професійного судді строком на п’ять років здій-
снюється Президентом України». 
Фактично, перші п’ять років своєї діяльності суддя очікує 
обрання безстроково, вираховуючи політичну розстанов-
ку сил у парламенті на момент його обрання. 
Така ситуація не відповідає досвіду не лише розвинених 
державах, а й держав Центральної Європи22. У переважній 
більшості країн діє принцип незмінюваності суддів during 
good behavior (доки поводяться добре). Тобто судді при-
значаються (обираються) вже першого разу на невизна-
чений термін і працюють, якщо не відбуваться порушення 
ними вимог законодавства, моральних та етичних норм, 
що стосуються поведінки судді23.

4.4 Неефективне суддівське самоврядування
Однією з умов становлення сильної та незалежної судової 
влади є повернення законодавчої ініціативи органам суд-
дівського самоврядування. Адже коли ми говоримо, що 
три гілки влади рівні, то не зрозуміло, чому законодавча 
та виконавча влада наділені правом законодавчої ініціати-
ви, а судова не має такої можливості?
Останні роки судді особливо й не намагаються щось змі-
нити у судовій системі. Надання законодавчої ініціативи 
судовій владі у жодному разі не має обмежуватися отри-
манням цього права Верховним Судом України (ВСУ).

4.5  Безвідповідальність суддів та відсутність 
громадського контролю за правосуддям

Існуюча система притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності, включаючи позбавлення їх права займа-
тися суддівською професією, є вкрай неефективною.
У чинному законодавстві не передбачені ефективні меха-
нізми очищення судової системи від недобросовісних суд-

дів, швидкого відсторонення від здійснення судочинства 
тих, хто зловживає своїм становищем. Організація роботи 
зі зверненнями громадян щодо непроцесуальної діяльнос-
ті суддів недостатньо врегульована в законі. Розгляд цих 
звернень на громадських засадах є малорезультативним, а 
відірваність кваліфікаційних комісій від областей істотно 
знизила ефективність дисциплінарної практики. 
Проблемою, на думку багатьох експертів, є й те, що дис-
циплінарне переслідування суддів здійснюють ті самі чле-
ни кваліфікаційної комісії, а в переважній більшості це 
судді, які й приймають рішення по дисциплінарній справі. 
Тому досить часто будь-які намагання притягнути суддю 
до відповідальності за рішенням кваліфікаційної комісії 
закінчуються висновками членів комісії про відсутність у 
діях судді ознак того чи іншого порушення. 

4.6  відсутність громадського контролю  
за правосуддям

Українське правосуддя значною мірою зберегло риси пра-
восуддя радянських часів: воно має яскраво виражений 
репресивний (каральний) характер і керується насамперед 
інтересами держави, а не інтересами особи чи суспільства. 
Професійний суддівський корпус через службовий статус 
підданий впливу уявлень про державну доцільність. Ней-
тралізація цього недоліку можлива шляхом введення до 
системи правосуддя неурядового елементу. Однак в Укра-
їні суспільство не здійснює контролю за правосуддям. Зо-
крема, відсутні такі механізми громадського (суспільного) 
контролю за правосуддям, як суди присяжних24, а інститут 
народних засідателів працює вкрай неефективно.Такий 
стан є не лише неправильним підходом, а й грубим ігнору-
ванням частини четвертої ст.124 Конституції України, яка 
передбачає: «Народ безпосередньо бере участь у здійснен-
ні правосуддя через народних засідателів і присяжних». 
Слід зазначити, що не лише в європейських державах, а й 
у Росії суд присяжних функціонує.
Той факт, що в Україні досі не працює суд присяжних, 
вкрай негативно відображається на всьому суспільстві. 
Адже це, фактично, дозволяє й досі зберігати в Україні 
таку судову систему, яка має яскраво виражений «караль-
ний» характер. У рамках існуючої системи, як зазначив 
Президент України у своєму посланні 2006 року до Верхо-
вної Ради, «незадовільно реалізується принцип презумпції 
невинності, закріплений у Конституції України. Сумніви 
щодо доведеності вини обвинуваченого часто тлумачаться 
суддями не на користь обвинуваченого».
На підтвердження цього можна навести такі статистич-
ні дані.
У 2005 році суди виправдали 578 осіб, або 0,3% засудже-
них за вироками, що вступили в силу. В цілому в Україні за 
вироками, що вступили в силу, у 2005 році було засуджено 
176,9 тис. осіб.
Для порівняння:
•   у 1984 році в СРСР частина виправдальних вироків 

становила 0,2 % від усіх винесених вироків;
•   у дореволюційній Росії суди виносили 25% виправ-

дальних вироків;
•   сьогодні в Росії суди присяжних виносять близько 

20% таких вироків.

4.7  відсутність реальних гарантій  
недоторканості суддів

Певні гарантії недоторканості суддів викладені у Кон-
ституції України. Так частина перша ст.126 Конституції 
встановлює, що «незалежність і недоторканність суддів 
гарантуються Конституцією і законами України», частина 
третя цієї ж статті передбачає, що «суддя не може бути 
без згоди Верховної Ради України затриманий чи зааре-
штований до винесення обвинувального вироку судом». 
Таке формулювання «недоторканності» захищає суддів 
лише від безпідставного арешту чи затримання. При цьому 
воно не є перешкодою для кримінального переслідування 
суддів. Адже Конституція не забороняє порушення проти 
суддів кримінальних справ, ведення досудового слідства 
та притягнення їх до адміністративної відповідальності. 
Такий підхід суперечить досвіду багатьох держав,  
у тому числі й Російської Федерації. Згідно з оновленою у  
2001 р. ст.16 закону РФ «Про статус судді в РФ» рішен-
ня про порушення кримінальної справи проти судді (крім 
суддів Верховного і Конституційного судів) приймається 
генеральним прокурором РФ на підставі висновку судової 
колегії у складі трьох суддів, відповідно, верховного суду 
республіки, крайового, обласного суду, суду міста феде-
рального значення, суду автономної області, суду авто-
номного округу про наявність у діях судді ознак злочину 
і за згодою кваліфікаційної колегії суддів відповідного 
суб’єкта Російської Федерації.
У Білорусі суддя наділений такою ж недоторканністю. 
Згідно з частиною третьою ст.87 Кодексу РБ про судоу-
стрій і статус суддів, порушення кримінальної справи про-
ти судді, притягнення його як підозрюваного чи обвину-
вачуваного, а також застосування до нього запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту допускається лише за 
згодою посадової особи, яка призначила його (в Білорусі 
це президент). Крім того, кримінальна справа проти судді 
може бути в Білорусі порушена також лише генеральним 
прокурором.

4.8 Матеріальне забезпечення суду та суддів
Сьогодні можна констатувати відсутність єдиного підходу 
або принципів фінансування судової системи. На фінансу-
вання судової влади витрачається близько 1% бюджетних 
коштів. І тому хронічне недофінансування стало однією з 
головних проблем судів. Не в останню чергу це виклика-
но тим, що носії судової влади або представники судового 
самоврядування не беруть участі у розробці проекту тієї 
складової державного бюджету, в якій передбачаються 
витрати на утримання судової влади.
Інший аспект проблеми — непрозорість системи матері-
ального забезпечення суддів. Рівень винагороди суддів не 
визначений законом, а встановлюється підзаконними ак-
тами глави держави та органів виконавчої влади. 

22   у північних і східних сусідів україни практика інша.  
у Російській Федерації суддя вперше призначається на три 
роки, а далі — безстроково (до досягнення ним 70-річного 
віку). у Білорусі суддя також призначається перший раз 
строком на п’ять років, а далі — ще на п’ять років або 
безстроково (рішення приймає президент).

23  Детальніше про міжнародні стандарти щодо незалежності 
суддів дивись у додатках.

24   Головне завдання такого суду — виносити  вердикти  довіри 
відносно достовірності доказів, тобто підтвердити реальність 
фактів, на яких ґрунтується  позов, заперечення, звинувачення 
або захист. адже на сьогоднішній день українські суди в силу 
багатьох причин не завжди можуть вирішувати це завдання, 
наслідком чого стають неправомірні судові рішення і порушення 
прав громадян.
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Ситуація, коли умови матеріального забезпечення та 
рівень зарплати суддів визначаються актами прези-
дента чи уряду, не є нормальною з огляду на необхід-
ність забезпечення незалежності й неупередженості 
судової влади. Тим більше, коли це робиться шляхом 
видання «таємних» актів. 

4.9 проблеми виконання судових рішень
Один з найважливіших принципів ефективного право-
суддя полягає у тому, що правосуддя не вважається 
здійсненим, якщо не виконуються його рішення. У цьому 

сенсі, ситуація в Україні є майже катастрофічною. Ви-
конання рішення суду часто стає більшою проблемою, 
ніж намагання добитися правди в суді. 
Незважаючи на всі спроби реформувати систему  
виконання судових рішень і на створення з цією метою 
окремої інституції — Державної виконавчої служ би, — 
рівень виконання судових рішень є напрочуд низьким. 
Механізми виконання судових рішень є забюрокра-
тизованими. Пріоритет надається боржникам, а не 
стягувачам. 
Тому ухилитись від виконання судового рішення часто 
простіше, ніж домогтися його виконання.

ня: чи є легітимним таке об’єднання, проведене після пер-
шого читання? Більше того, виникає запитання і про те, 
чи взагалі існують правові підстави розглядати первинні 
закони як такі, що пройшли перше читання? Адже у цей 
час Президент України Віктор Ющенко зупинив повнова-
ження Верховної Ради указом у зв’язку з достроковими 
парламентськими виборами. Тому не дивно, що реакція на 
фактично новий законопроект була неоднозначною. Так:
•   голова Верховного Суду України Василь Онопенко 

23 червня 2008 року звернувся з відкритим листом 
до Президента України, зазначаючи, що «прийняття 
такого проекту як закону підриває підвалини Укра-
їни як демократичної та правової держави, ставить 
під пряму загрозу дію принципу верховенства права 
(стаття 8 Конституції України), відкриває шлях до 
правового свавілля та політичного волюнтаризму»;

•   заступник голови президентського секретаріату Ігор 
Пукшин 24 червня 2008 року зазначив, що реформа 
конче потрібна і без реформи ані вся судова система, 
ані Верховний Суд України не можуть забезпечити 
ефективність розгляду справ. «На сьогодні в Україні 
фактично немає Верховного Суду», — зробив висно-
вок Ігор Пукшин.

•   Сергій Ківалов, голова комітету Верховної Ради з пи-
тань правосуддя і член Вищої ради юстиції 25 червня 
2008 року виступив в Інтернет-виданні «Українська 
правда» зі статтею «Це гірко-солодке слово «ре-
форма»... судова», де наголосив: «Я особисто пред-
ставляв ці законопроекти на засіданні Венеціанської 
Комісії, де вони пройшли найсуворішу оцінку на 
предмет відповідності демократичним принципам 
верховенства права, поділу влади, незалежності суд-
дів, одержали втішні відгуки та одноголосну реко-
мендацію до прийняття». 

На думку представників судової влади, запропонований 
законопроект містить як позитивні, так і негативні пропо-
зиції. Зокрема, як позитив відзначають те, що, відповідно 
до проекту закону, порушити кримінальну справу щодо 
судді може тільки Генеральний прокурор або його заступ-
ник (а не слідчий районної прокуратури, як трапляється 
нині). Проте слід зазначити, що за європейськими стан-
дартами це питання має вирішуватися за погодженням 
або з кваліфікаційною комісією, або з Радою суддів, що 
законопроектом не передбачено. 
Представники суддівського корпусу висловлювались про-
ти виконання взаємопов’язаних функцій присвоєння ква-
ліфікації та притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності різними органами.
Запропонована Президентом структура судів, яка, фак-
тично, передбачає існування чотирьох рівноцінних ланок 
спеціалізованих судів (кримінальний, цивільний, госпо-
дарських та адміністративний), на думку багатьох фахів-
ців, не є досконалою, оскільки вона не відповідає загаль-
носвітовій практиці26.
Те, що судова система складається з чотирьох рівновели-
ких за змістом повноважень ланок судових юрисдикцій 
(ст.ст. 16, 17 проекту), створює конфлікт правил підвідо-
мчості й підсудності. Сьогодні всім відомі тисячі випадків 
винесення в Україні судами різних юрисдикцій різних рі-
шень по одній й тій самій справі. 
На думку експертів, проект консервує стару, радянську 
за змістом, конструкцію повноважень вищих судових ін-
станцій і тим самим повністю перекреслює дорогу до за-

твердження принципу верховенства права. Адже такі 
інструменти, як домінування формальної сторони над 
змістовною під час перегляду справ, узагальнення судової 
практики, надання роз’яснення правильності застосуван-
ня чинного законодавства, не мають відношення до функ-
ції касації демократичного зразка.
Зауваження викликає й консервування суддівського са-
моврядування як такого, що регулюється винятково за-
коном. Тим самими, фактично, унеможливлюється фор-
мування в Україні суддівських асоціацій на добровільній 
основі, так як це відбувається в переважній більшості 
демократичних країн.
Практично всі учасники скандалу, що виник у результаті 
поєднання двох зазначених вище законопроектів, зверта-
ються до висновків такої авторитетної європейської прав-
ничої інституції, як Венеціанська Комісія27. Тому вважає-
мо за доцільне розглянути їх у цьому документі.
Перше, що варто зазначити — на розгляд Венеціанської 
Комісії були подані саме два законопроекти, які Пре-
зидент України вніс на розгляд Верховної Ради у грудні  
2006 року. Одна з рекомендацій цієї установи якраз і по-
лягала у тому, щоб об’єднати законопроекти в один.
Однак, навіть якщо зараз парламент вирішить, що два 
законопроекти дорівнюють одному і що перше читання 
модифікованого тексту, фактично, є другим, суспільство 
матиме дуже серйозні сумніви у правочинності самих 
основ української судової системи. Тому слід було б зро-
бити процедуру проходження через Верховну Раду такого 
важливого для країни закону юридично бездоганною, а не 
підпорядковувати її поточним політичним інтересам.
Коли знайомишся з висновками Венеціанської Комісії, то 
виявляється, що провідні європейські правники вельми 
критично оцінили цей варіант реформи судової системи в 
Україні. Серед рекомендацій Комісії є й такі: 
•   «чіткі та суворі кримінальні санкції повинні захища-

ти суддів від зовнішнього тиску;
•   судді повинні користуватися лише функціональним 

імунітетом;
•    судді повинні мати свободу приєднуватися до суд-

дівських об’єднань та профспілок;
•   парламент не повинен відігравати жодної ролі у 

знятті суддівського імунітету (необхідні зміни до 
Конституції);

•   процедури першого призначення суддів не по-
вністю прозорі;

•   встановлення випробувального терміну у 5 років 
може підірвати незалежність суддів (необхідні 
зміни до Конституції);

•   у Вищій раді юстиції більшість мають складати 
судді».

Для реалізації судової реформи Венеціанська Комісія вва-
жає за потрібне не тільки істотно змінити законопроекти, 
а й внести поправки до Конституції та до практики при-
значення членів Вищої ради юстиції (зараз з 17 її членів 
суддів тільки четверо, решта — народні депутати, держав-
ні чиновники та ін.).

На сьогоднішній день представники різних гілок влади та 
різних політичних сил в Україні пропонують своє бачення 
шляхів вирішення проблем судової гілки влади. У багатьох 
випадках ці пропозиції не мають системного характеру й 
зосереджені на вирішенні окремих проблем (наприклад, 
система добору суддів, зміна структури судової влади, 
зміна статусу Верховного Суду України тощо). 
Іншою проблемою є той факт, що пропозиції різних за-
цікавлених сторін не узгоджені між собою, що породжує 
численні конфлікти у процесі реформування судової сис-
теми, і, як наслідок, стримує проведення самої реформи.

5.1 пропозиції президента
У Верховній Раді 27 грудня 2006 року були зареєстрова-
ні внесені Президентом України проекти законів України 
про внесення змін до законів «Про судоустрій України» 
і «Про статус суддів» (реєстр. №№ 2834 і 2835). Ці за-
конопроекти були розроблені Національною комісією 
зі зміцнення демократії та утвердження верховенства 
права на розвиток Концепції вдосконалення судівництва 
для утвердження справедливого суду в Україні відповід-
но до європейських стандартів, затвердженої Указом 
Президента України від 10 травня 2006 року № 361/2006.  
Ці законопроекти отримали велику кількість критич-
них зауважень. Зокрема, Рада суддів України 9 лютого  
2007 року звернулася до Президента з проханням відкли-
кати з Верховної Ради внесені ним законопроекти. Моти-
вація полягала у тому, що:
•   зазначені законопроекти у багатьох випадках про-

понують помилкові і деструктивні підходи до ви-
значення напрямів подальшого розвитку судової 
реформи;

•   підготовку проектів було здійснено, фактично, без 
залучення представників суддівського корпусу і 
тому не були взяті до уваги принципові пропозиції 
щодо судоустрою та статусу суддів, висловлені суд-
дівством;

•   базові для функціонування судової системи, зокре-
ма, і державної влади загалом проекти законів не об-
говорювалися науковцями, юридичною громадськіс-
тю, професійними суддями.

Президент України 2 квітня 2007 року відкликав законо-
проекти з Верховної Ради. У своєму листі він зазначив, що 
судова реформа, з огляду на її надзвичайно велике зна-
чення для суспільства і держави, має здійснюватися вива-
жено, юридично обґрунтовано, з чітким прогнозуванням 
її результату, що необхідно вивчити зауваження концеп-
туального характеру, висловлені щодо принципових по-
ложень проектів Верховним Судом України, органами 
суддівського самоврядування, юридичними громадськими 
організаціями, провідними вченими.
Однак 3 квітня 2007 року, тобто тоді, коли, відповідно до 
Указу Президента від 2 квітня 2007 року, повноваження 
парламенту були достроково припинені, народні депутати 
України ці законопроекти проголосували у першому чи-
танні, що взагалі поставило під сумнів легітимність май-
бутніх законів.
Незважаючи на це, 17 червня 2008 року Президент звер-
нувся до Верховної Ради з листом, у якому порушив 
питання про невідкладне прийняття у другому читанні 
«прийнятих у першому читанні 3 квітня 2007 р. проектів», 
об’єднавши їх в один. Слід зазначити, що в процесі «злит-
тя» текст законопроектів зазнав досить суттєвих змін, які, 
зокрема, передбачають посилення повноважень Прези-
дента у процесі формування судів25.
Наступного дня парламентський комітет з питань право-
суддя на своєму засіданні розглянув об’єднаний законо-
проект і прийняв рішення рекомендувати його Верховній 
Раді для прийняття у другому читанні.
В експертному середовищі постало закономірне запитан-

5. ріЗНі БаЧеННЯ реФорМ

25  Зокрема, відповідно до нового законопроекту, Президенту 
україни має належати не тільки право відхилити кандидатуру 
на призначення будь-якого судді, запропоновану Вищою 
радою юстиції, а й, наприклад, право призначати суддів на 
адміністративні посади.

26  Див., зокрема, www.zn.kiev.ua/1000/1050/56157
27  Офіційна назва — Європейська комісія за демократію через 

право.
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На жаль, більшість зауважень і рекомендацій Венеціан-
ської Комісії відверто проігноровано.

5.2 пропозиції Міністерства юстиції
Низка пропозицій щодо окремих елементів судової ре-
форми була розроблена Міністерством юстиції України. 
Зокрема, міністр юстиції Микола Оніщук наголосив, що 
існує необхідність встановити нові правила відбору кадрів 
на посади суддів: тестування або складання письмового іс-
питу для претендентів на посаду судді будь-якого рангу.
Насамперед пропонується створити, по суті, нову систе-
му доступу до суддівських професій. При цьому головна 
зміна має полягати у тому, щоб відмежувати доступ до 
професії судді і доступ до конкретної посади. Адже, як 
засвідчує досвід, досить часто відбувається конкурс про-
текцій, впливів та можливостей, а не конкурс знань. 
Суть пропозицій Міністерства юстиції полягає у на-
ступному: 
•   визначити перелік суддівських вакансій, що підляга-

ють заповненню у наступних роках;
•   особи, які бажають здобути професію судді, мають 

здати кваліфікаційний іспит в Академію суддів — 
установу, яка здійснювала б дворічну підготовку 
кандидата на посаду судді. Після випускного іспиту 
відмінники наділялись би правом першими обирати 
місце роботи28.  

Інше питання — це нові кадри. За останні 18 років неза-
лежності України сформувалося нове покоління пра-
вознавців, які здобули вищу юридичну освіту не лише в 
Україні, а й за її межами. 
Тому одна з пропозицій, подана міністром юстиції до Ко-
мітету Верховної Ради з питань правосуддя, торкається 
внесення змін до закону про судоустрій України щодо 
освітнього рівня майбутніх суддів. Пропонується врахову-
вати вищу юридичну освіту, яку було здобуто в іноземних 
державах і визнано в Україні відповідними державними 
органами. Враховуючи те, що сьогодні кар’єра судді, фак-
тично, залежить не від його професіоналізму, а від рішен-
ня голови суду, пропонується встановити прозорі критерії 
посадового підвищення: досягнення в роботі, особисті та 
професійні якості, відсутність доган тощо.
Крім того, низка пропозицій Міністерства юстиції сто-
сується системи притягнення суддів до відповідальності. 
Так, пропонується, щоб рішення по дисциплінарній спра-
ві за результатами переслідування судді, який зловживає 
правом, і проведення самого переслідування здійснювали 
різні органи.
Дисциплінарне переслідування, порушення дисциплінар-
ного провадження, проведення дисциплінарного дізнання, 
пред’явлення звинувачення на засіданні кваліфікаційної 
комісії чи Вищої ради юстиції мають здійснювати органи, 
які не перебувають у їхній залежності, і тим більше не є 
членами цих комісій. 
Пропонується, щоб такі дисциплінарні служби створював 
міністр юстиції. Одна вони повинні діяти на підставі зако-
ну, і обсяг їхніх процесуальних повноважень не повинен 
залежати від міністра юстиції у тому плані, що він не мав 
би втручатися у їхню оперативну роботу, порушувати чи 
відмовляти в порушенні провадження.

5.3  позиція правників щодо основних  
пріоритетів судової реформи

Передусім — це відкриті публічні формалізовані іспити 
для всіх юристів країни. Хочеш бути адвокатом, прокуро-
ром, нотаріусом, суддею — здай іспит та отримай серти-
фікат, в якому зазначено, скільки балів ти набрав, відпо-
відаючи на питання з кожної конкретної галузі права, та 
який твій загальний бал.
По-друге — це виборність суддів, для початку хоча б міс-
цевих, з можливістю їх відкликання населенням шляхом 
доступної процедури. 
По-третє — це безумовна виборність суддів на адміністра-
тивні посади на короткий термін без можливості переоб-
рання. Зараз судова система жорстко контролюється по 
вертикалі саме через голів судів, які мають гіпертрофова-
ну кількість повноважень та величезні можливості тиску 
на «рядових» суддів. 
По-четверте — зміна системи оплати суддівської праці. 
Зараз розібратись у платіжці судді може хіба що людина з 
вищою економічною освітою. Не в останню чергу тому, що 
суттєву частку заробітку судді складають всілякі доплати, 
«гроші за форму», премії, розмір яких залежить від во-
люнтаристських рішень голів судів тощо. У суддів повинна 
бути висока, але жорстка ставка (відома населенню) в за-
лежності від рівня цін в конкретному населеному пункті, і 
жодних преференцій, зокрема, в отриманні квартир. 
По-п’яте — прозорість. Тобто обов’язкова електронна 
реєстрація всіх поданих позовів та запровадження мож-
ливості аналітики в Реєстрі судових рішень. Це дозволить 
знаходити рішення, які ухвалив конкретний суддя, чи рі-
шення та вироки, в яких фігурували одні й ті самі особи. 
Обмеження відомостей про сторони у справі є неприпус-
тимим, бо всі рішення та вироки в країні оголошуються 
публічно (крім таємниці усиновлення). Саме можливість 
аналітичних досліджень в Реєстрі дала б з змогу робити 
аргументовані висновки щодо якості роботи конкретних 
суддів, типових помилок чи корупційних зв’язків.

5.3.1 Шляхи подолання фінансової залежності
Один з варіантів зменшення залежності судів від ви-
конавчої влади у питаннях фінансування діяльності 
судів — створення судової адміністрації, яка буде під-
звітною Верховній Раді (Рахунковій палаті). При цьо-
му витрати на судову систему мають бути забезпечені 
окремим рядком у бюджеті.  
Радикальні зміни у цьому напрямку можливі лише за 
умови внесення змін до Бюджетного кодексу України і 
надання Верховному Суду та Раді суддів України права 
затверджувати бюджетні показники, нижче рівня яких це 
фінансування неможливе. 
Інший напрямок — спрощення структури судоустрою. 
Структура, передбачена новим законом про судоустрій, 
є п’ятирівневою, надмірно складною і занадто витратною 
для України. 

5.3.2  Кадрова незалежність та необхідний 
людський ресурс

З метою покращення якості суддівських кадрів в екс-
пертному колі пропонується підвищити віковий ценз для 
кандидатів на посаду судді мінімум до 30-35 років замість 
нинішніх 25 років.
Крім того, на думку деяких експертів, корисним було б 

введення такої вимоги, як обов’язкова наявність стажу 
роботи в прокуратурі та/або адвокатурі.
Один з варіантів підвищення фахового рівня суддів — за-
провадження атестації суддів. Мова йде про створення 
системи тестування кандидатів на призначення на посаду 
судді вперше, а також тестування суддів у разі необхід-
ності визначити їх кваліфікацію. 
При цьому наявність у кандидата необхідних знань, 
підтверджених результатами тестування, має стати 
обов’язковою умовою призначення на посаду судді.
Юрист, який відповідає наведеним вище критеріям, 
повинен скласти серйозний публічний іспит, відпові-
вши на кілька тисяч запитань з усіх галузей права, та 
отримати за це певний бал. Кандидат, який здав іспит 
з прохідним балом, допускається до конкурсу на ва-
кантні посади в судах.
Разом з тим, пропонується запровадити виборність адмі-
ністративних посад (вибори суддями голів та заступників 
голів судів усіх рівнів) на визначений короткий термін. 

5.3.3 посилення відповідальності суддів
Для вирішення проблем щодо відповідальності суддів про-
понується кілька можливих шляхів:
•  виборність суддів народом;
•  обмеження суддівського імунітету;
•  посилення публічності діяльності судів. 
Однак кожен з цих варіантів має свої недоліки і породжує 
нові проблеми у діяльності судової влади. Зокрема, обме-
ження суддівського імунітету може привести до посилен-
ня залежності суддів від виконавчої гілки влади. Ризиком 
реалізації такого варіанту, як виборність суддів народом, 
є можливе політичного втручання під час виборів суддів, 
що в майбутньому приведе до політичної залежності су-
дової влади в цілому та окремих її представників.

5.3.4  виборність суддів, як шлях  
до покращення якості суддівських кадрів

На думку багатьох експертів, варто мінімізувати політич-
ний вплив на представників судової влади. Для цього слід 
створити більш гнучкий механізм формування суддівської 
гілки влади. Він повинен сформувати певні умови. Дві з 
них мають принципово важливе значення. 
•   Судова гілка влади, так само, як і дві інші гілки влади, 

повинна мати своїм джерелом народну волю (саме 
народ повинен забезпечувати формування цієї гілки 
влади).

•   Механізм вибору має бути не політичним, а відпові-
дати уявленням людей про справедливість.

Одним з механізмів, що дозволяє реалізувати таку кон-
цепцію, є мировий суд, який здатен стати базовим рівнем 
судової системи. Мирові суди, на думку експертів, можуть 
формуватися на таких засадах29:
•   мировий суд обирає територіальна громада, що 

складається орієнтовно з 10 тис. осіб дорослого на-
селення;

•  термін повноважень мирового судді — 4 роки;
•   кандидатури на посаду мирового судді можуть пода-

вати громадські організації, адвокатські спілки, суди 
вищих інстанцій. У виборах можуть брати участь й 
самовисуванці за наявності у них не менше 300 під-
писів представників територіальної громади; 

•   фінансування діяльності одного мирового судді на 

закріпленій території забезпечує держава. Питан-
ня щодо можливого збільшення кількості мирових 
суддів та фінансування їхньої діяльності вирішує 
або територіальна громада шляхом проведення міс-
цевого референдуму, або громадські організації, ви-
користовуючи для цього власні фонди;

•   мировий суд вирішує справи, які не виходять за межі 
відносин сторін і не становлять суспільної загрози;

•   рішення мирового суду набуває чинності, якщо на 
нього є згода зацікавлених сторін, скріплена підпи-
сами, і не опротестоване наглядовими органами;

•   через виборний термін, після впровадження миро-
вого суду, всі подальші призначення в суди вищих 
інстанцій мають відбуватися з кола осіб, які були ви-
брані на посаду мирового судді, як мінімум повтор-
но, рішеннями спеціальних суддівських кваліфіка-
ційних колегій;

•   за відсутності мирового рішення мировий суддя, за 
згодою сторін, передає справу в суд вищої інстанції.

5.3.5  Місце верховного Суду в структурі  
судової системи

Сьогодні жорстка дискусія розгорнулась навколо питан-
ня щодо того, яке місце в структурі судової системи пови-
нен займати Верховний Суд України. 
На думку багатьох експертів, Верховний Суд не пови-
нен виконувати місію касаційної інстанції, як це від-
бувається зараз. Адже наслідком є існування в Україні 
подвійної касації30. При цьому мова не йде про те, щоб 
повністю позбавити Верховний Суд можливості розгляда-
ти судові справи (оскільки у такому випадку ця інститу-
ція де-факто перестане бути судом). На думку експертів, 
у рамках нової концепції функціонування Верховного 
Суду, ця судова інстанція може приймати до розгляду 
будь-які справи, що належать до підсудності судів нижчих 
інстанцій, з метою:
•   визначення прецедентів;
•   перегляду справи у порядку виключного проваджен-

ня для забезпечення одноманітності правозастосов-
ної практики;

•   розгляду справ у зв’язку з необхідністю забезпечен-
ня верховенства права та гарантування дотримання 
вимог щодо правосуддя, передбачених Європей-
ською Конвенцією про захист прав і основних сво-
бод людини31. 

Не менш важливою функцією для Верховного Суду є за-
вдання участі в кодифікуванні українського законодав-
ства. Це означає, що Верховний Суд повинен мати право 
за потреби офіційно звертатися до Верховної Ради Украї-
ни за тлумаченням законів, а за відсутності роз’яснень, що 
їх надають парламент та Конституційний Суд, самостійно 
тлумачити закони. 

5.3.6 Шляхи зменшення навантаження на суди
Суди, і передусім місцеві, потрібно розвантажити від над-
мірної кількості справ. Для цього пропонується декілька 
різних шляхів.

28   м.Онищук «Судова реформа відбудеться одночасно зі 
змінами до конституції», журнал «Главред» 21.07.08

29  Досвід Росії щодо формування мирових судів,  
дивись у додатках.

30  Справи у касаційному порядку переглядають Вищі спеціалізовані суди, після 
чого їх ще раз може переглянути Верховний суд україни. 

  31  Тобто фактично мова йде про те, що Верховний суд україни повинен взяти 
на себе розгляд більшості з тих справ, які зараз наші громадяни змушені 
подавати до Європейського суду.
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1. Судова угода
Відповідно до логіки існування демократичних судів, ці 
інституції, головним чином, покликані розв’язувати су-
перечки. Функціонування українських судів часто не впи-
сується в цю логіку, оскільки в багатьох справах, що є в 
провадженні українських судів, ніхто ні з ким не спереча-
ється, а вирок або рішення є очевидним для всіх. Зокрема, 
в багатьох справах позивачі або потерпілі готові були б за-
крити справу за умови отримання певних «відкупних» від 
іншої сторони32.
У судових системах розвинених країн існує механізм, який 
дозволяє сторонам домовитись між собою і тим самим 
розвантажити як себе, так і суд. Це, так зване, «правосуд-
дя за домовленістю». Його суть полягає у тому, що пози-
вач з відповідачем або їхні адвокати, або прокурор та/або 
потерпілий з адвокатом та/або підсудним, в суді, за при-
сутності судді домовляються одні з одними. 
Україна зробила лише кілька кроків у цьому напрямку 
(існує інститут мирової угоди, а нещодавно було запро-
ваджене (ст.46 КК України) звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потер-
пілим). Але Кримінальний кодекс передбачає можливість 
примирення лише по злочинах невеликої тяжкості (за які 
передбачене покарання на термін не більше 2 років), що 
значно звужує сферу застосування цього інструменту.
А механізм мирової угоди не функціонує, оскільки не 
створено умов, за яких мирову угоду можна виконати 
примусово, якщо якась зі сторін згодом вирішить від неї 
відмовитись.
Тому багато фахівців сходяться на тому, що необхідно ак-
тивніше впроваджувати реформи у цьому напрямку, вне-
сти необхідні зміни до Кримінально-процесуального та 
Цивільного процесуального кодексів. Адже за приблиз-
ними оцінками спеціалістів, нинішньої кількості суддів за 
умови впровадження ефективної системи «домовленого 
правосуддя» буде більш ніж достатньо для забезпечення 
якісного правосуддя — по дійсно серйозних справах.

2. Суди присяжних
Ще один шлях до зменшення надмірного навантаження на 
судову систему — створення судів присяжних.
Світова практика свідчить, що в суди присяжних потра-
пляє лише близько 1% справ — ті, докази по яких можна 
охарактеризувати як неоднозначні. В Україні ж суди зму-
шені розглядати справи, де навіть неозброєним оком ви-
дно всю їх безперспективність. Саме тому в Україні суди 
направляють таку велику кількість справ на додаткове 
слідство.
На думку експертів, перспективи розгляду справ судом 
присяжних змусить представників прокуратури ретель-
ніше підходити до направлення справ на судовий розгляд, 
зокрема, не направляти до суду, а закривати справи, по 
яких доказова база є однозначно недостатньою. 
Адже виправдувальний вирок стане у більшості випадків 
остаточним і потягне величезні як службові, так і фінансо-
ві неприємності як для органу прокуратури в цілому, так і 
для конкретних її працівників, зокрема.

В ідеалі право на розгляд судом присяжних повинен мати 
кожен громадянин або юридична особа, як по криміналь-
них, так і по цивільних та господарських справах. Але на 
першому етапі реформування пропонується обмежитись:
•   кримінальними справами, по яких підсудний не ви-

знає вини, а тому, хто визнає, загрожує довічне 
ув’язнення, та стосовно неповнолітніх;

•   цивільними — стосовно дітей (місце проживання та 
аліменти);

•   господарськими — по спорах осіб з податковими ор-
ганами.

5.3.7 підсилення ролі адвокатури 
Роль адвокатів в Україні зведена до посередництва у ха-
барництві. Значною мірою це зумовлено досить вузьким 
колом процесуальних прав адвокатів, а також їхньою не-
захищеністю.
Для покращення ситуації та встановлення хоча б віднос-
ної «рівності сторін у процесі» пропонується законодавчо 
закріпити право адвокатів на збирання доказів — призна-
чення експертиз, допит свідків та користування послугами 
приватних детективів, результати діяльності яких можна 
було б використовувати у суді.

5.4  пропозиції громадських організацій до 
програми дій уряду щодо  проведення 
судової реформи33 

5.4.1  пріоритет 1. Забезпечення системності 
та послідовності у проведенні судової 
реформи

Попередні намагання держави реформувати систему пра-
восуддя були хаотичними і непослідовними, що призвело 
до кризової ситуації у галузі судового захисту прав лю-
дини. Для успішного проведення судової реформи Кабінет 
Міністрів України забезпечить:
•   реалізацію Концепції удосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповід-
но до європейських стандартів. Ця Концепція пови-
нна стати основою не лише для створення у 2006-
2007 роках законодавства для проведення судової 
реформи, а й для ефективного його впровадження;

•   виконання Плану заходів з виконання обов’язків та 
зобов’язань України, що випливають з її членства 
у Раді Європи, затвердженого Указом Президента 
України від 20 січня 2006 року №39/2006, а також 
внесення до Верховної Ради проектів законодавчих 
актів, що випливають з цього Плану. Дії у сфері су-
дової реформи повинні бути гармонічно поєднані із 
заходами щодо виконання зобов’язань України, що 
випливають з її членства в Раді Європи;

•   виконання Плану заходів на 2006 рік щодо вдоско-
налення судового устрою та забезпечення справед-
ливого судочинства в Україні відповідно до європей-
ських стандартів, затвердженого Указом Президента 
України від 20 березня 2006 року №242/2006, а та-
кож прийняття законодавчих актів, що випливають з 
цього Плану.

5.4.2  пріоритет 2. покращення якості  
кадрового забезпечення суддівського 
корпусу

Процедура добору суддів є непрозорою, що створює 
сприятливі умови для зловживань. Рівень підготовки ба-

гатьох суддів — недостатній для здійснення ними спра-
ведливого судочинства. Належної системи підготовки та 
перепідготовки кандидатів на посади суддів не створено. 
Немає чітко встановленої законом системи визначення за-
робітку суддів, що ставить їх у залежність від голів судів, 
виконавчої влади і Президента України. Неефективна сис-
тема відповідальності суддів в одних випадках дозволяє їм 
уникати професійної відповідальності, а в інших створює 
сприятливі умови для здійснення тиску на принципових 
суддів. Для подолання цих негативних явищ необхідно 
здійснити кілька заходів.
1.  Удосконалити процедуру добору суддів, зокрема, й до 

судів вищого рівня, забезпечити її прозорість та органі-
зацію на конкурсних засадах. 

•   Для забезпечення однакових підходів до формуван-
ня суддівського корпусу рекомендування особи на 
посаду судді покласти на Вищу кваліфікаційну комі-
сію суддів, яка повинна діяти на постійній основі.

•   Запровадити складання кваліфікаційного іспиту у 
формі анонімного тестування перед державною ек-
заменаційною комісією при Вищій кваліфікаційній 
комісії суддів. Відповідно змінити повноваження ін-
ших кваліфікаційних комісій зі збереженням за ними 
лише атестаційних функцій та присвоєння почат-
кових кваліфікаційних класів. Для цього достатньо 
мати кілька таких комісій на всю Україну. Необхід-
ності у збереженні кваліфікаційних комісій суддів 
військових та спеціалізованих судів не буде.

2.  Запровадити теоретичне і практичне навчання канди-
датів на посаду судді, суддів, які вперше призначені на 
посаду, а також регулярні курси підвищення кваліфіка-
ції суддів в Академії суддів України. Для цього слід роз-
винути потенціал Академії суддів України та мережу її 
місцевих філій. До викладання в Академії доцільно залу-
чати не лише науковців, а й досвідчених та авторитетних 
суддів. 

3.  На законодавчому рівні належить закріпити спра-
ведливий і прозорий механізм винагороди за працю 
судді, щоб її розмір не залежав від розсуду Прези-
дента та представників виконавчої влади. Потріб-
но чітко визначити структуру і розміри суддівської 
винагороди. Преміювання суддів не повинно здій-
снюватися. Пільги, що не обумовлені статусом суд-
ді, слід скасувати, а від деяких інших пільг доціль-
но відмовитися через компенсацію їх підвищенням 
розміру заробітної плати. Законом потрібно також 
визначити гарантії пенсійного забезпечення та дові-
чного утримання суддів, систему соціального стра-
хування суддів, механізм забезпечення суддів жит-
лом з можливістю одержати кредит на пільгових 
умовах для його придбання.

4.  Разом з підвищенням гарантій незалежності та матері-
ального забезпечення удосконалити інститут дисциплі-
нарної відповідальності суддів. 

•   Передбачити утворення Дисциплінарної комісії суд-
дів для здійснення дисциплінарного провадження 
щодо суддів місцевих та апеляційних судів, яка ді-
ятиме  на постійній основі.

•   Утворити службу судових інспекторів для перевірки 
відомостей про невиконання суддями їхніх обов’язків 
та доведення вини суддів у вчиненні дисциплінарних 
проступків. 

•   Виходячи з європейських стандартів, визначити, що 
більшість в органах, які притягують суддів до дисци-
плінарної відповідальності (Дисциплінарна комісія, 

Вища рада юстиції), повинні становити представни-
ки суддівського корпусу.

5.  Встановити особливу процедуру для відкриття прова-
дження у кримінальних справах щодо суддів, щоб сто-
рона обвинувачення не могла чинити тиск на них кримі-
нальним переслідуванням.

6.  Не ініціювати запровадження виборності суддів гро-
мадою чи органами місцевого самоврядування та об-
меження терміну їх повноважень без позитивного ви-
сновку Ради Європи щодо відповідності цих пропозицій 
європейським стандартам.

5.4.3  пріоритет 3. Створення умов  
для належного забезпечення діяльності 
судової влади

Склалася практика закладати до державного бюджету 
України значно менші видатки на утримання судової вла-
ди, ніж ті, що необхідні для забезпечення реальних потреб 
судів. Державне мито, яке сплачується за звернення до 
суду, не спрямовується безпосередньо на потреби судів. 
Приміщення більшості судів не відповідають потребам 
здійснення судочинства, внаслідок цього вимога щодо від-
критості судового процесу у багатьох випадках не реалі-
зується. 
Для виправлення кризової ситуації у сфері забезпечення 
судів потрібно здійснити широкомасштабну роботу.
1.  Створити належні умови для роботи у судах, на-

сам  перед у судах нижчого рівня. Зокрема, слід 
комп’ютеризувати та автоматизувати діловодство 
судів, забезпечити функціонування Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень з відкритим доступом до 
нього через Інтернет, як цього вимагає Закон «Про 
доступ до судових рішень». 

2.  Суттєво удосконалити порядок фінансування судової 
влади: 

•   деталізувати перелік відповідних бюджетних про-
грам; 

•   встановити мінімальні нормативи забезпечення 
судів; 

•   забезпечити включення бюджетних запитів голо-
вних розпорядників коштів на фінансування судів до 
проекту закону про державний бюджет України, ви-
ходячи з нормативів забезпечення судів; 

•   на законодавчому рівні визначити розміри, порядок 
сплати збору за звернення до суду (замість держав-
ного мита) і порядок витрачання коштів від його над-
ходжень. 

3.  Подбати про виконання Державної програми забезпе-
чення судів належними приміщеннями на 2006-2010 рр., 
затвердити і почати впроваджувати типові проекти бу-
динків судів, що відповідатимуть потребам здійснення 
судочинства. 

4.  У державному бюджеті України на 2009-й та наступні 
роки окремо передбачити видатки на розвиток судової 
системи відповідно до тих змін, які буде внесено до за-
конодавства. Водночас слід визначити у бюджеті джере-
ла цих видатків. 

5.4.4.  пріоритет 4. Удосконалення судового 
устрою та підвищення ефективності  
судового захисту

В існуючій системі судів загальної юрисдикції неповністю 
враховано конституційні засади її організації. Нераціо-
нальна побудова системи судових органів та розподіл між 
ними юрисдикції призводить до перевантаження багатьох 

32   Особливо відчутно це в «дрібних» кримінальних справах, 
де потерпілі змушені витрачати багато часу і нервів на 
відвідування міліції, прокуратури, судів, отримуючи у 
підсумку лише сумнівне «задоволення» від вироків на кшталт 
«один рік умовно».

33  http://www.ngo.dn.ua/doc/predlogeniya.doc
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судів та несправедливого обмеження права на оскаржен-
ня судових рішень в окремих категоріях справ. Досі не за-
вершено формування системи адміністративних судів, за-
вданням яких є захист прав особи у її відносинах з владою. 
Тому необхідним у цій сфері є здійснення певного пере-
ліку заходів.
1.  Забезпечити більш логічну побудову системи судів за-

гальної юрисдикції відповідно до конституційних засад 
та європейських стандартів: 

•   передбачити утворення вищих судів як судів каса-
ційної інстанції для цивільної і кримінальної юрис-
дикцій, а також окружних кримінальних судів (для 
розгляду справ, що на сьогоднішній день підсудні у 
першій інстанції апеляційним судам), відповідно від-
мовитися від створення Апеляційного суду України;

•   забезпечити створення законодавчих передумов для 
повної відмови від збереження військових судів у 
системі судоустрою України і забезпечити їх поетап-
ну ліквідацію;

•   поступово шляхом реорганізації загальних та гос-
подарських судів створити апеляційні кримінальні 
суди, а також місцеві та апеляційні цивільні суди.

2.  Завершити у 2006 році формування адміністративних 
судів, зокрема: 

•   обрати висококваліфікованих суддів у кількості, до-
статній для здійснення судочинства в адміністратив-
них справах (кількість суддів адміністративних судів, 
що визначена тепер, є вочевидь недостатньою); 

•   вжити організаційних заходів для забезпечення ад-
міністративних судів приміщеннями, відповідним об-
ладнанням та іншими ресурсами. Становлення адмі-
ністративних судів вплине на прискорення розвитку 
самого адміністративного законодавства, без якого 
Україна не зможе стати повноцінною демократич-
ною державою.

3.  Зменшити можливості незаконного впливу на суддів при 
розгляді ними справ, зокрема: 

•   обмежити адміністративні повноваження голови 
суду щодо розподілу справ, преміювання суддів, на-
дання відпусток, вирішення питань житлового та со-
ціального забезпечення суддів, добору кандидатур 

на посади суддів та інші, які можуть бути важелем 
впливу на суддю; 

•   врегулювати порядок формування колегій суддів та 
розробити порядок розподілу судових справ між 
суддями у такий спосіб, щоб вони не залежали від 
розсуду окремих посадових осіб; 

•   призначення голів судів віднести до сфери суддів-
ського самоврядування.

4.  Для розвантаження судів поступово вилучити з юрис-
дикції судів справи про адміністративні правопорушен-
ня, що можуть розглядати адміністративні органи, і 
одночасно передбачити можливість оскарження рішень 
адміністративних органів у таких справах в адміністра-
тивних судах. У майбутньому правопорушення, що за-
раз вважають адміністративними, доцільно поділити 
на адміністративні та кримінальні проступки. До кри-
мінальних проступків можна віднести і низку нетяж-
ких правопорушень, що сьогодні визнані злочином. До 
відповідальності за адміністративні проступки повинні 
притягати адміністративні органи, а стягнення за кри-
мінальні проступки мають накладати суди кримінальної 
юрисдикції.

5.  Підвищити гарантії права на доступ до суду та ефектив-
ний судовий захист: 

•   встановити механізм відповідальності держави за 
порушення судами розумних строків провадження; 

•   створити умови для надання якісної правової до-
помоги, а також забезпечити реалізацію Концепції 
формування системи безоплатної правової допомо-
ги в Україні; 

•   для підвищення ефективності виконання судових 
рішень поступово демонополізувати державну ді-
яльність з виконання судових рішень і передбачити 
можливість передачі її недержавним виконавцям чи 
виконавчим агенціям під ефективним контролем з 
боку держави.

 Виконавчі органи повинні утримуватися від будь-яких дій 
або бездіяльності, які випереджують рішення суду або за-
важають правильному виконанню суддівського рішення. 
(Монреальська декларація про незалежність правосуддя 
1993 року.)

6.  СУдова реФорМа  
в поЗИЦіЯХ поЛітИЧНИХ  
партіЙ

внішністю тощо. Судді потраплятимуть у залежність від 
тих, хто профінансує виборчу кампанію, хто матиме вплив 
на громадську думку. 
Екс-міністр юстиції Олександр Лавринович (№67 у ви-
борчому списку Партії регіонів) не виявив прихильності 
до ідеї виборності суддів громадянами, натомість заявив 
про необхідність вдосконалення процедури добору суд-
дів, запровадивши конкурс і тестування. Крім того, він по-
відомив, що Партія регіонів готова й надалі підтримувати 
внесені Президентом Віктором Ющенком законопроекти 
з новою редакцією законів про судоустрій і статус суддів 
(прийняті у першому читанні). Заходи у сфері судової ре-
форми, запропоновані екс-міністром34, збігаються з тими, 
що передбачені Концепцією вдосконалення судівництва 
для утвердження справедливого суду в Україні відповідно 
до європейських стандартів, затвердженою Президентом 
Віктором Ющенком у 2006 році.
У парламенті п’ятого скликання представники Партії ре-
гіонів не ініціювали законопроектів, що були б підтримані 
Верховною Радою і дозволили провести комплексну су-
дову реформу, але підтримали у першому читанні законо-
проекти, внесені Президентом.

6.2 Блок Юлії тимошенко
Передвиборча програма Блоку Юлії Тимошенко «Укра-
їнський прорив» (затверджена рішенням першого Між-
партійного з’їзду Блоку 5 серпня 2007 року) щодо судової 
реформи містить такі положення:
«Виведемо суд з-під політичних, адміністративних, коруп-
ційних впливів.
Люди обиратимуть і відкликатимуть суддів. Голів судів 
змінюватимуть за принципом ротації.
Створимо незалежні від будь-якої гілки влади дисциплі-
нарні комісії, які звільнятимуть суддів, визнаних винува-
тими у винесенні завідомо неправосудних рішень.
Скасуємо судовий збір для громадян та зробимо безко-
штовними надання адвокатських послуг для малозабезпе-
чених людей».
Більшість положень з незначними редакційними змінами 
повторюють попередню програму Блоку на парламент-
ських виборах 2006 року:
«Ми виведемо суд з-під політичних, адміністративних, 
корупційних впливів. Зробимо суд фінансово незалежним 
від виконавчої влади. 
Люди безпосередньо обиратимуть суддів.
Створимо незалежні від будь-якої гілки влади дисциплі-
нарні комісії, які накладатимуть стягнення на суддів, ви-
знаних винуватими у винесенні протиправних рішень. 
Адвокати матимуть право звертатись до дисциплінарних 
комісій.
Ми скасуємо судове мито для громадян та зробимо дієвим 
інститут надання безкоштовних адвокатських послуг для 
тих, хто їх потребує». 
Більш конкретною, порівняно з передвиборчою програ-
мою 2007 року, є запропонований для широкого обгово-
рення проект Стратегії Блоку Юлії Тимошенко «Україн-
ський прорив до справедливої і конкурентоспроможної 
країни»35, який передбачає близько сорока заходів у сфері 
судової реформи. Значна частина цих заходів передбачена 
Концепцією вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів, затвердженою Президентом. 
Про загрози, які несе ідея обрання суддів народом, йшло-
ся в аналізі програми Партії регіонів. Можливість не лише 
обрання, а й відкликання суддів народом, задекларована 

Блоком Юлії Тимошенко, може ще більше загострити ці 
загрози, оскільки суддя постійно перебуватиме під тиском 
громадськості, політиків та засобів масової інформації, 
що мають вплив на громадську думку.
Непослідовність і ознаки популізму можна помітити у пи-
танні судового збору. Передвиборна програма передбачає 
його повне скасування для громадян, тоді як за проектом 
Стратегії Блоку запропоновано звільняти від сплати судо-
вого збору лише соціально незахищені категорії громадян 
у справах, що стосуються захисту прав людини. Однак 
сьогодні розмір судового збору, зазвичай, не є перешко-
дою для звернення до суду і в багатьох випадках є надто 
низьким (у порівнянні з судовим збором в інших країнах), 
а для малозабезпечених і чинне законодавство передбачає 
можливість звільнити їх від сплати судового збору.
У парламенті п’ятого скликання представники фракції 
Блоку Юлії Тимошенко не внесли законопроектів, спря-
мованих на реалізацію передвиборчої програми. 

6.3  Блок «Наша Україна —  
Народна самооборона»

Передвиборча програма Блоку «Наша Україна — Народ-
на самооборона» «Для людей, а не політиків!» містить 
кілька ідей щодо судової реформи: 
«Очистимо правосуддя. Введемо інститут виборних миро-
вих суддів. Створимо незалежну Судову палату для переа-
тестації всіх суддів і перевірки відповідності їхніх доходів 
майновому стану».
Передвиборча програма Блоку «Наша Україна» у 2006 
році була більш розгорнута:
«Судам – ЧЕСНІСТЬ!
З 2006 року будуть здійснені дієві кроки з реформування 
судової влади. Правосуддя стане доступним. Корупція в 
суддівському корпусі буде жорстко припинена, а довіра 
людей до судів  — відновлена.
В Україні буде суд присяжних. Буде наведено лад у систе-
мі та структурі судів, визначено їх юрисдикцію з огляду на 
потреби людей.
Судді будуть незалежними від чиновників. Призначення 
суддів стане демократичним і прозорим, розпочнеться 
поступовий перехід до їх виборності. Праця суддів буде 
гідно оцінена.
Суди отримають належні умови для праці, придатні для 
судочинства приміщення.
Малозабезпечені отримуватимуть безоплатну правову до-
помогу».
Зменшення кількості передвиборчих обіцянок, порівняно 
з минулими виборами, жодним чином не свідчить про те, 
що більшість з них виконано.
Деякі положення програми 2007 року знаходять різну, ча-
сом довільну інтерпретацію у представників Блоку «Наша 
Україна — Народна самооборона». Наприклад, Юрій 
Луценко (№1 у списку Блоку) заявляє про переатестацію 
суддів, а після цього запровадження їхнього щорічного 
обрання народом36. 

6.1 партія регіонів
У передвиборній програмі Партії регіонів «Стабільність і 
добробут» (затверджена рішенням X з’їзду Партії регіо-
нів 4 серпня 2007 року) проблемі судового захисту присвя-
чено лише одне речення:
«Невідкладною є судова реформа, яка затвердить не-
залежне правосуддя та пряму виборність суддів гро-
мадянами».
Не більше уваги цій проблемі було приділено і в програмі 
Партії регіонів на попередніх парламентських виборах:
«Здійснити судову реформу та забезпечити незалежність 
правосуддя». 
В обох програмах не представлено жодних конкретних за-

ходів у сфері судової реформи. Хоча, порівняно з попере-
дніми виборами, з’явилася нова теза про запровадження 
прямої виборності суддів громадянами. Однак реалізація 
цієї привабливої, на перший погляд, ідеї може привести до 
ще більшої залежності суддів та погіршення їхнього фа-
хового рівня. Більшість громадян не спроможні оцінити 
професійний рівень кандидатів на посаду судді, а будуть 
оцінювати їх за відгуками у пресі, умінням говорити, зо-

34   Позиція Партії регіонів була представлена О. Лавриновичем у 
телепередачі «По суті» на каналі «1+1» 10 вересня 2007 року.

35  Джерело в Інтернеті: http://www.kraina.org.ua. - Інформація 
станом на 12 вересня 2007 року.

36  Джерела в Інтернеті: <http://www.razom.org.ua/
ua/news/18381>; <http://www.pravda.com.ua/
news/2007/9/7/63655.htm>.- Інформація станом на 12 
вересня 2007 року.
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грудень 2008 року

Нинішній міністр юстиції Микола Оніщук (№14 у списку) 
зазначає, що виборність може стосуватися лише мирових 
суддів, інститут яких необхідно запровадити. Обрання ж 
суддів у державних судах, на його думку, загрожує неза-
лежності таких суддів37.
Незрозумілою виглядає пропозиція Блоку створити неза-
лежну Судову палату для переатестації суддів, оскільки 
атестація суддів сьогодні здійснюється кваліфікаційними 
комісіями суддів. Яка мета створення ще одного органу? 
І чи означає переатестація суддів можливість їхньої лю-
страції? Відповідей на ці запитання програма не містить. 
Та й реалізація цієї пропозиції вимагає змін до Конститу-
ції, оскільки вона передбачає вичерпний перелік підстав 
для звільнення суддів і там немає такої підстави, як нега-
тивні результати переатестації.
Водночас Микола Оніщук зазначив, що Блок підтримує 
Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів і буде ініціювати проекти, спрямовані на її ре-
алізацію38.

6.4 Соціалістична партія України
Соціалістична партія України у своїй передвиборчій про-
грамі (затверджено XIII з’їздом СПУ 4 серпня 2007 року) 
дуже лаконічна щодо змін у системі правосуддя:
«Здійснення судової реформи».
Програма Соціалістичної партії України на минулих пар-
ламентських виборах у питанні реформування вітчизня-
ного судочинства мала такий вигляд:  
«Правоохоронні органи та суди будуть реформовані. Їхня 
діяльність забезпечуватиме права та свободи громадян, 
інтереси суспільства…
Владу буде очищено від корупціонерів, казнокрадів, ха-
барників». 
На жаль, ні на попередніх, ні на цих парламентських ви-
борах соціалісти не представили більш конкретного плану 
дій у сфері судової реформи. Водночас у 2007 році їхня 
фракція підтримала у першому читанні проекти нової ре-
дакції законів про судоустрій і статус суддів, внесені Пре-
зидентом і спрямовані на проведення судової реформи в 
межах Конституції.

6.5 Комуністична партія України
Передвиборча програма Комуністичної партії України 
«За народовладдя! Геть диктатуру!» містить дві пропози-
ції у сфері судової реформи: 
«Буде скасовано недоторканність … суддів… 
Судді обиратимуться безпосередньо громадянами з мож-
ливістю їх відкликання». 
У передвиборчій програмі Комуністичної партії України 
2006 року йшлося лише про подолання корупції в судових 
органах:
«Тільки народна влада знищить корупцію в державно-
му апараті, в судових органах, забезпечить створення 
ефективного народного контролю за діяльністю владних 
структур…».   
Трохи конкретнішою була Політична платформа Компар-
тії у виборчій кампанії 2006 року «Власть и собственность 
— народу Украины! (Политическая платформа Компар-
тии Украины в избирательной кампании 2006 года)». 

У цій програмі йдеться не лише про боротьбу з корупцією, 
але й про запровадження механізмів контролю за діяль-
ністю органів держави та про вибори суддів:
«Мы будем решительно бороться за искоренение кор-
рупции в государственном аппарате, судебных органах. 
Обеспечим создание эффективной системы обществен-
ного контроля за деятельностью органов управления, 
судов, правоохранительных органов. В связи с этим вне-
сем предложения соответствующих изменений в Консти-
туцию Украины, в том числе —  по выборности судей на 
определенный срок…» 
Положення нової передвиборчої програми перегукуються 
з раніше задекларованими ідеями. Водночас повна відмова 
від недоторканності суддів може привести до ще більшої 
їх залежності від органів кримінального переслідування, 
хоча й може зменшити кількість зловживань з боку суддів.
Пропозиція про запровадження виборності суддів наро-
дом з можливістю їх відкликання має небезпеки, про які 
уже йшлося в аналізі передвиборних програм Партії ре-
гіонів, Блоку Юлії Тимошенко і Блоку «Наша Україна — 
Національна самооборона».
Фракція Комуністичної партії у 2007 році підтримала у 
першому читанні проекти нової редакції законів про судо-
устрій і статус суддів, внесені Президентом і спрямовані 
на проведення судової реформи в межах Конституції.

6.6 Блок Литвина
Передвиборча програма виборчого блоку політичних 
партій «Блок Литвина» (Народна партія, Трудова партія 
України) «Від безладу — до справедливого порядку!» не 
пропонує жодного заходу щодо проведення судової ре-
форми, навіть не констатує її необхідність. 
Водночас на минулих виборах у передвиборчій програ-
мі Народного блоку Литвина до першочергових завдань 
було віднесено:
«… комплексне реформування судової та правоохоронної 
систем, забезпечення компетентності у керівництві сило-
вими відомствами та дієвого громадського контролю за 
їхньою діяльністю…»
У відповідь на питання анкети, підготовленої у межах 
цього дослідження, Олег Зарубінський (№14 у списку) 
зазначив, що у сфері судової реформи першочерговими 
будуть законопроекти, які прирівняють корупцію суддів 
до державної зради, зобов’яжуть суддів декларувати до-
ходи і витрати (власні і своїх сімей), скасують застосуван-
ня умовних строків покарання та амністії для суддів, за-
суджених за корупційні діяння, передбачать застосування 
конфіскації незаконно набутого майна у таких суддів або 
членів їх сімей. Водночас головним пріоритетом судової 
реформи Олег Зарубінський визначив запровадження об-
рання суддів усіх рівнів населенням.
Посилення відповідальності суддів за корупційні діяння, 
а також запровадження декларування доходів і витрат 
суддів та членів їхніх сімей можуть зменшити корупцію 
в суддівському корпусі. Однак малореальною видається 
фіксація витрат суддів та членів їхніх сімей.

6.7 Загальні висновки
Передвиборчі програми та обіцянки політичних сил пере-
важно не відрізняються від тих, що були на минулих пар-
ламентських виборах. Заходи щодо проведення судової 
реформи, запропоновані політичними силами, сформу-
льовані у передвиборчих програмах досить декларативно. 
Пояснення представників партій і блоків під час публічних 
заходів, інтерв’ю тощо дозволили побачити, що політичні 

сили пропагують здебільшого однакові ідеї у сфері судо-
вої реформи. А проте під час діяльності Верховної Ради 
п’ятого скликання представники цих політичних сил не 
ініціювали комплексних законопроектів, спрямованих на 
проведення судової реформи, які були б підтримані пар-
ламентом. Представники деяких політичних сил (Партії 
регіонів, Блоку Юлії Тимошенко, Блоку «Наша Україна 
— Народна самооборона») висловили готовність підтри-
мувати реалізацію президентської Концепції вдоскона-
лення судівництва для утвердження справедливого суду в 
Україні відповідно до європейських стандартів. 
Помічено випадки, коли в межах однієї політичної сили 
є розбіжності в баченні однієї й тієї самої проблеми або 
невідповідність позиції політика програмним документам 
сили, яку він представляє. 
Будь-яку реформу треба здійснювати в умовах політичної 

стабільності, тим більше судову. Інакше неминучою є по-
вна політизація правосуддя і руйнування судової системи.
Наразі в Україні триває політична криза, тож повноцінний 
розвиток судової системи неможливий. Вітчизняна судова 
система продовжує функціонувати за принципом «закон 
один для всіх, але беззаконня — для обраних».
В умовах правового нігілізму судова гілка влади вияв-
ляється найбільш незахищеною. Та нерідко пасивність 
суддівського корпусу робить можливим здійснення під 
виглядом судової реформи політично вмотивованих і не-
професійних кроків.
Судді в Україні залишатимуться залежними, доки самі не 
виявлять волі і не візьмуть участі у подоланні вад судової 
системи. А держава має потурбуватися, щоб не перетво-
рити судову владу на замкнену елітну касту, відгороджену 
від суспільства стіною свого статусу.

7.1 росія
Реформування судової системи в Росії розпочалось май-
же одночасно з відповідною реформою в Україні.
 «Концепція судової реформи» була розроблена і переда-
на на розгляд парламенту Росії восени 1991 року. Вона пе-
редбачала реформування багатьох галузей, пов’язаних з 
судовою системою. Зокрема, вона містила плани щодо ре-
формування прокуратури, слідчого апарату, адвокатури, 
Міністерства юстиції. Крім того, вона передбачала, зокре-
ма, такі докорінні зміни у кримінально-процесуальному 
законодавстві:
•  організацію змагального процесу;
•   встановлення паритету між звинуваченням і захис-

том;
•   введення вищих стандартів для встановлення допус-

тимості доказів;
•   введення судового контролю за попереднім слід-

ством, в тому числі надання судових санкцій на за-
тримання, взяття під варту і вторгнення у приватне 
життя.

Для того, щоб зробити судову владу впливовою силою, 
незалежною від виконавчої і законодавчої влади, пропо-
нувалося відновити суд присяжних. Слід зазначити, що 
реформування судової системи в Росії не завжди відпо-
відало вимогам «Концепції судової реформи». Так, Кон-
цепція передбачала необхідність введення федеральних 
судових округів, що не збігаються з адміністративно-
територіальним поділом. Це положення мало на меті ви-
вести суди з-під впливу місцевих органів влади. Однак 
воно так і не було реалізовано.
Як і в Україні, в Росії дуже популярна ідея створення окре-
мих спеціалізованих гілок судової системи, в компетенцію 
кожної з яких входив би розгляд справ певних категорій. 
Йдеться насамперед про ювенальну (що спеціалізується 
на проблемах неповнолітніх) і адміністративну юстицію, 
трудових і фінансових судів.

Експерти пропонують сприяти в Росії також розвитку 
третейських судів. Третейський суд не є судовим органом, 
тому що має громадський характер, не здійснює правосуд-
дя і не володіє процесуальною формою розгляду справ. 
Такий суд простіше організований, справи у ньому роз-
глядаються швидше. При цьому більше уваги звертається 
на вирішення конфлікту, а не на дотримання процедури. 
Проте третейські суди як альтернатива державним досі не 
стали популярними в Росії (за винятком постійно діючої 
Морської арбітражної комісії і Міжнародного комерцій-
ного арбітражу при Торговельно-промисловій палаті).

7.1.1 Сучасний устрій судової системи росії
Згідно із законом «Про судову систему Російської Феде-
рації», в цій країні діють федеральні суди (Конституційний 
Суд, федеральні суди загальної юрисдикції і федеральні 
арбітражні суди) і суди суб’єктів Федерації (конституційні 
або статутні суди й мирові судді). Створення інших судів, 
у тому числі й надзвичайних, не допускається.
Система федеральних судів загальної юрисдикції включає 
три групи судів.
•   Перша група — Верховний Суд Російської Федера-

ції, верховні суди республік, краєві, обласні, суди 
автономних областей, автономних округів, міст фе-
дерального значення, районні суди, що здійснюють 
правосуддя по цивільних, кримінальних, адміністра-
тивних та інших справах, які підсудні їм.

•   Друга група — військові суди, які створюються за 
територіальним принципом, за місцем дислокації 
військ і флотів, що здійснюють судову владу у вій-
ськах і формуваннях.

37   Позиція Блоку «Наша україна — Народна самооборона» 
була представлена м.Оніщуком у телепередачі «По суті» на 
каналі «1+1» 10 вересня 2007 року.

38 Там само.
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•   Третя група — спеціалізовані суди, які завдяки спе-
ціалізації суддів здатні швидше й правильніше роз-
глядати певні категорії цивільних і адміністративних 
справ. Такі суди на сьогоднішній день перебувають 
у стадії утворення, оскільки досі відсутня чітка кон-
цепція організації, діяльності, місця в системі судів 
загальної юрисдикції (підвідомчість, система оскар-
ження рішень тощо).

Система арбітражних судів Росії поділяється на три рівні: 
перший — Вищий Арбітражний Суд, другий — федеральні 
арбітражні суди округів, третій — арбітражні суди респу-
блік, країв, областей, автономних областей і автономних 
округів, міст федерального значення.
Функції арбітражного суду і його структура мають бага-
то схожого з судом загальної юрисдикції. Особливість 
полягає у тому, що останній створюється в найменших 
адміністративно-територіальних підрозділах, щоб бути 
ближчим до населення. А система арбітражних судів 
не передбачає ланки, максимально наближеної до на-
селення.

7.1.2  Мирові судді та їх місце  
в судовій системі росії

Законодавством Росії передбачена можливість функціо-
нування мирових суддів. Згідно із законом «Про мирових 
суддів в Російській Федерації», такий суддя обирається на 
п’ять років населенням або призначається органом зако-
нодавчої влади суб’єкта Федерації. Мирові судді можуть 
діяти у межах судових ділянок, які створюються відповід-
но до законів суб’єктів Федерації з розрахунку одна ді-
лянка на 15-30 тис. мешканців.
Зарплата мирового судді складає 60% окладу голови Вер-
ховного Суду, а в містах федерального значення — 64% 
і нараховується з федерального бюджету. Матеріально-
технічне забезпечення (надання приміщень, меблів і канц-
товарів) покладене на органи юстиції або органи виконав-
чої влади відповідного суб’єкта Федерації.
Мировим суддям закон надав статус суддів загальної 
юрисдикції, вони входять до єдиної судової системи Росії. 
Їхні постанови, розпорядження, вимоги, доручення тощо 
обов’язкові для всіх юридичних і фізичних осіб та орга-
нів влади. Ці суди знаходяться ближче до населення: їх 
рішення оскаржують не в обласному суді, куди багатьом 
важко добиратися, а в районному.
До компетенції мирових суддів належать справи, які не 
вимагають тривалого розгляду, але неминуче переванта-
жують федеральні суди. До таких справ належать:
•   справи про розірвання шлюбу і розподіл нажито-

го за час спільного проживання майна, інші справи 
у сфері сімейних відносин (за винятком справ про 
встановлення батьківства і материнства, позбавлен-
ня батьківських прав і усиновлення);

•   справи, пов’язані з трудовими стосунками (за винят-
ком справ про поновлення на роботі);

•   спори відносно власності по майнових позовах, якщо 
сума позову не перевищує 500 МРОТ (аналог україн-
ської мінімальної заробітної плати);

•   справи про визначення порядку користування 
земельними ділянками, будовами і іншою не-
рухомістю.

Крім того, мировий суддя має право розглядати кримі-
нальні справи про злочини, за здійснення яких передба-
чено покарання у вигляді позбавлення волі на термін не 
більше двох років.
Розвиток інституту мирових суддів сприяв розвантажен-

ню суддів у Росії. За розрахунками спеціалістів, мирові 
судді можуть взяти на себе близько 60% цивільних і 20% 
кримінальних справ.

7.1.3 Зміни у статусі суддів
Прийнятий в розвиток «Концепції судової реформи» 
закон «Про статус суддів в Російській Федерації» про-
голосив самостійність судової влади, її незалежність від 
законодавчої і виконавчої влади. Незалежність суддів за-
безпечується в Росії завдяки:
•   наділенню суддів довічними повноваженнями, їх не-

змінністю (зміна місця роботи або посади можлива 
лише з відома самого судді);

•   гарантуванню особистої недоторканості (допитати, 
арештувати, обшукати суддю можна лише з відома 
відповідного органу суддівського самоврядування 
— з’їзду і ради суддів, вищої кваліфікаційної коле-
гії суддів і за санкцією генерального прокурора);

•   непідзвітністю суддів нікому і підпорядкуванню їх 
лише закону;

•   обмеженому переліку підстав і складному порядку 
позбавлення суддів їх повноважень;

•  забороні суддям займатися політикою;
•   встановленню високої грошової винагороди та соці-

альних гарантій.
Відповідно до закону «Про судову систему Російської Фе-
дерації», судді верховних судів республік, краєвих і облас-
них судів, судів міст федерального значення, автономних 
областей і автономних округів, а також районних судів 
призначаються на посаду Президентом Російської Феде-
рації за поданням голови Верховного Суду, яке ґрунтуєть-
ся на висновку кваліфікаційних суддів цих судів, погодже-
ному із законодавчими органами суб’єктів Федерації.

7.1.4 Суди присяжних
Одним з найбільших здобутків судової реформи в Росії 
стало відродження суду присяжних, який є найважливі-
шою гарантією захисту прав громадян і найдемократичні-
шою формою судочинства.
На початковому етапі розгляд справ присяжними запро-
ваджено лише для обласних (краєвих) судів, до підсуднос-
ті яких у першій інстанції належать справи про найбільш 
тяжкі злочини (вбивство, зґвалтування, розкрадання в 
особливо великих розмірах, злочини проти безпеки дер-
жави). Крім того, на початку суд присяжних ввели лише 
в 9 регіонах (Московській, Рязанській, Саратовській, Іва-
новській, Ульяновській і Ростовській областях, Ставро-
польському, Алтайському і Краснодарському краях), де 
попередньо була проведена велика підготовча робота.
Тепер будь-якому обвинуваченому у скоєнні злочину, по-
карання за яке перевищує рік позбавлення волі, надано 
право на розгляд його справи судом присяжних. Анало-
гічно сторонам у цивільній справі дано право направити на 
розгляд суду присяжних позов на суму, що перевищувала 
встановлену законом межу.
Суди присяжних складаються з головуючого судді і 12 
присяжних засідателів. Відповідно до закону, присяжним 
може бути будь-який громадянин, який досяг 25 років, не 
має судимості і є дієздатним. Із списків кандидатів в при-
сяжні засідателі виключаються, за їх заявою, співробітни-
ки правоохоронних органів, судді, військовослужбовці, 
священнослужителі, керівники органів державної влади 
та їх заступники, а також особи, які не володіють мовою 
судочинства, громадяни віком понад 70 років, інваліди та 
особи, які мають фізичні або психічні вади. Для всіх інших 

участь у процесах у якості присяжних протягом 10 кален-
дарних днів на рік є громадянським обов’язком.
Списки потенційних присяжних складає обласна адміні-
страція. Після досить складної процедури відбору (на за-
вершальному етапі звинувачення і захист має право без 
пояснення причин відвести чотирьох кандидатів, що ви-
магає від прокурора і адвоката знання основ психології) 
формується колегія присяжних засідателів з дванадцяти 
основних і двох запасних. Запасні присяжні впродовж 
всього процесу беруть участь у розгляді справи і готові за-
мінити основного присяжного, якщо той вибуває з будь-
якої причини.
Згідно з чинним законодавством Росії, процесу, в якому 
повинні брати участь присяжні, передує важлива стадія 
попереднього слухання справи без участі присяжних. 
В ході цієї стадії суддя повинен визначити допустимість 
представлених прокурором доказів й виключити зі справи 
докази, отримані з порушенням закону. Різниця у цьому 
сенсі між судом присяжних і загальним судом полягає у 
тому, що в останньому докази, які підлягають виключен-
ню зі справи, все одно доводяться до відома суддів і психо-
логічно не можуть не впливати на їхню свідомість. А при-
сяжні нічого не знають про виключені докази.
Присяжні (і ніхто окрім них) вирішують питання про 
наявність чи відсутність вини. Навіть Касаційна палата 
Верховного Суду не має права відмінити вердикт при-
сяжних, якщо він винесений без порушення кримінально-
процесуального закону.
Робота присяжних непогано оплачується: за час, проведе-
ний в суді, вони отримують половину зарплати судді або 
свій середній заробіток, якщо він вищий. Оплата здійсню-
ється за рахунок коштів федерального бюджету.

7.2 Словаччина
Судова система Словаччини побудована на трирівневій 
основі: Верховний Суд, 8 регіональних судів, 45 районних 
судів. Основними органами, які впливають на функціону-
вання та побудову судової системи Словаччини, є Пре-
зидент, парламент, Міністерство юстиції, Рада Юстиції 
та Верховний Суд. Президент призначає суддів на основі 
пропозицій Ради Юстиції, що є основним органом суддів-
ського самоврядування. Міністерство юстиції призначає 
голів та заступників голів суддів. Судова система Словач-
чини включає також три регіональні військові суди та ви-
щий військовий суд. 
Як зазначається в документі Верховного Суду Словаччи-
ни, кінцевою метою реформи судової системи в країні є 
«судова система, яка базується на принципах чесності та 
справедливості, незалежного, неупередженого процесу 
прийняття рішень без затримок».
Головним пріоритетом у реформуванні судової системи є 
посилення її незалежності. У квітні 2002 року було при-
йнято закон про Раду Юстиції і обрано 18 її членів. Рада 
Юстиції вирішує питання щодо призначення та зміни суд-
дів, обрання та відкликання голів дисциплінарних комісій, 
вносить пропозиції кандидатур на розгляд Президента 
щодо призначення та відкликання суддів. Крім того, орган 
пропонує кандидатури на посаду голови та заступника 
голови Верховного Суду, консультує з питань проектів за-
конів, що стосуються судової галузі.  Водночас була при-
йнята поправка до закону про суддів та мирових суддів, 
відповідно до якої професія судді є несумісною з іншими 
позиціями в публічних органах чи приватному секторі, з 
бізнесовою чи іншою прибутковою діяльністю. 
Іншим важливим напрямом реформування судової систе-

ми є впровадження механізмів прозорості у функціонуван-
ня судів, що нерозривно пов’язано з боротьбою з коруп-
цією. У Словаччині існує Спеціальний суд та Спеціальна 
прокуратура, створені для виявлення, розслідування та 
переслідування у судовому порядку злочинів, вчинених у 
сфері корупції та організованої злочинності. Згідно із за-
коном, усі судді повинні щорічно публікувати декларації 
про майно, зокрема, на сайті Міністерства юстиції Сло-
ваччини www.justice.gov.sk. Такі декларації мають, зокре-
ма, містити інформацію про тип нерухомої власності, дату 
її отримання, форму власності. Інформація про рухому 
власність суддів, їхні інтереси, обов’язки та інші активи є 
також легкодоступною. Згідно з законом про прокурорів 
та кандидатів у прокурори, схожі декларації про майно 
повинні публікувати і прокурори. У жовтні 2001 року було 
прийнято Кодекс суддівської етики, що висвітлює основні 
принципи суддівської доброчесності. 
Якщо людина хоч раз була засуджена за вчинення кримі-
нального правопорушення, у тому числі й зловживання 
публічним становищем заради приватного інтересу, вона 
не може обійняти судову посаду, стати юристом, нотаріу-
сом чи судовим виконавцем. 
Як окремий напрямок судової реформи можна виділи-
ти просвітницький напрямок, зокрема, тренінг суддів. 
У 2004 році була заснована Академія Юстиції — націо-
нальна інституція для тренування суддів, прокурорів та 
інших представників судового апарату. 

7.3 Болгарія
Судова система Болгарії складається з таких ланок — Вер-
ховного Касаційного Суду (здійснює судовий нагляд за 
точним застосуванням законів усіма судами), Верховного 
Адміністративного Суду (здійснює верховний судовий на-
гляд за точним застосуванням законів в адміністративній 
юстиції, виносить рішення щодо законності актів Ради 
Міністрів, міністрів тощо), апеляційних судів (вирішують 
і протести на рішення окружних судів свого судового ра-
йону), окружних судів (для певних кримінальних і цивіль-
них справ суд першої інстанції, апеляційна інстанція для 
скарг і протестів на рішення районних судів), районних 
(суди першої інстанції) і військових судів. Крім них, судо-
чинство здійснюється також Конституційним судом, що 
складається з 12 осіб, по три з яких призначаються Пре-
зидентом, парламентом та Вищою Радою Юстиції. Вища 
Рада Юстиції має п’ятирічний мандат, складається з 25 
членів, призначає та звільняє суддів. 
У звіті 2006 року Асоціації американських юристів зазна-
чається, що болгарська судова система зазнала позитив-
них змін. Ось їх перелік: 
•   поява Національного Інституту Юстиції, що запро-

вадив початкову програму тренінгу для молодих 
суддів. Шестимісячна програма передбачає забезпе-
чення обізнаності усіх нових суддів як із системою 
права ЄС, так і з домашніми процедурами;

•   ініціювання в судах заходів, спрямованих на публіч-
не висвітлення діяльності судів. Вони передбачають 
кооперацію судів з медіа щодо їхніх представників 
у судах, надання інформації щодо процедурних пи-
тань, результатів розгляду справ, розкладу судових 
справ, створення веб-ресурсів;

•   підвищення заробітної плати та переваг для праців-
ників юстиції, збільшення престижу їхніх професій;

•   судова влада, діючи через Вищу Раду Юстиції, фор-
мує та впроваджує власний бюджет.
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I.I рівень довіри населення до суду
Про низький рівень довіри українського населення до суду 
свідчать результати численних соціологічних опитувань.
Зокрема, половина (50%) громадян України не вірять у 
здатність найвищого судового органу — Конституційно-
го Суду за нинішніх умов прийняти об’єктивне і неупе-
реджене правове рішення для припинення використання 
Конституції окремими політиками на власний розсуд і для 
власних інтересів.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Ки-
ївським міжнародним інститутом соціології39.
27% опитаних вважають основною причиною цієї нездат-
ності Конституційного Суду значний політичний тиск на 
нього. Такої думки дотримуються 34% прихильників Ко-
муністичної партії, 30% — Партії регіонів, 28% — БЮТ і 
21% — Блоку «Наша Україна — Народна самооборона».
Ще 23% не вірять у здатність Конституційного Суду 
прийняти об’єктивне і неупереджене правове рішення, 
оскільки вважають, що члени Конституційного Суду ко-
румповані. Так вважають практично однакова кількість 
прихильників різних політичних сил: 23% — Блоку «Наша 
Україна — Народна самооборона» , 22% — КПУ, 21% — 
Партії регіонів і БЮТ. Лише 12% вірять у те, що у Консти-
туційному Суді працюють чесні люди.
10% вірять у здатність Конституційного Суду прийняти 
об’єктивне і неупереджене правове рішення, оскільки вва-
жають, що громадськість і ЗМІ не допустять несправедли-
вих рішень Конституційного Суду.
Довіра до інших судових органів є ще нижчою. Про це, зо-
крема, свідчать результати опитування, яке провів Фонд 
«Демократичні ініціативи»40. Відповідно до отриманих да-
них не довіряють:
•  прокуратурі — 66,1% опитаних;
•  міліції — 63,2%;
•  суду — 60,8%;
•  уряду — 60,5 %;
•  Президенту — 58,1%
•  СБУ — 45,3%;
•  ЗМІ — 45,2%. 

Соціологічні опитування також підтверджують вкрай 
низьку оцінку громадянами суду з точки зору його корум-
пованості. Так, під час всеукраїнського соціологічного 
дослідження, проведеного 12-25 лютого 2007 року, екс-
пертами Інституту Горшеніна41, на досить провокаційне 
запитання «Що з переліченого можна купити за гроші?» 
67% опитаних відповіли — рішення суду.
На запитання, «Які владні структури, на думку учасників 
опитування, є найбільш корумпованими?», близько по-
ловини респондентів назвали міліцію і суди, майже 40% 
— прокуратуру і Верховну Раду, третина — митницю, 
місцеві органи влади, Кабінет Міністрів. Висновків про 
високий рівень корумпованості суду в Україні дійшли і 
експерти Проекту «Сприяння активній участі громадян 
у протидії корупції «Гідна Україна», який у жовтні 2007 
року здійснив опитування громадської думки щодо рівня 
корумпованості судової системи в Україні. Так, за їхньою 
інформацією42:
•   71% опитаних вважають, що корупція дуже або 

скоріше поширена при виконанні судових рішень,  
67% — при призначенні/виборі суддів, 65% — в ад-
міністративній системі суду, 63% — при розподілі 
справ між суддями;

•   респонденти вважають корумпованими всіх учасни-
ків судового процесу — і суддів, і прокурорів, і адво-
катів. 82% респондентів сказали, що корупція дуже 
або скоріше поширена серед суддів, 80% — серед 
прокурорів, 77% — серед адвокатів і співробітників 
судових установ.

I.II  Конкретні приклади порушення законів 
суддями

На жаль, переважна більшість фактів порушення закону з 
боку суддів ніде не зафіксована. А те, що знає з цього при-
воду суспільство, є лише вершиною айсберга.
Однак певні висновки можна зробити, проаналізувавши 
перелік суддів, стосовно яких до Комітету з питань пра-
восуддя Верховної Ради України надійшли подання про 
звільнення з посад43.

I.III  приклади впливу на суддів з боку влади 
або політичних партій

Найбільш «свіжими» прикладами тиску на суддів з 
боку влади та політичних сил є ситуація, що виникла 
у зв’язку з переглядом указу Президента про дочасні 
вибори 2008 року.

1. Усунення суддів з посад
10 жовтня суддя Окружного адміністративного суду Киє-
ва Келеберда відкрив провадження щодо протиправності 
Указу Президента про розпуск Верховної Ради та дочасні 
вибори. При цьому, у порядку забезпечення адміністра-
тивного позову, зупинив дію зазначеного Указу.
Президент відреагував «своєрідно» і вочевидь не так, як 
це належить главі демократичної держави. Замість оскар-

ження цієї ухвали44, Президент того ж дня вніс зміну до 
свого Указу від 2 лютого 2007 про призначення суддів, 
якою вилучено статтю про Келеберду. Таким чином, Пре-
зидент фактично усунув суддю від розгляду справи.
Усуваючи суддю з посади, Президент проігнорував вста-
новлені законами правила звільнення судді. 

додатКИ

39  Опитування проводилося з 29 березня до 3 квітня по всій 
території україни. Було опитано 2041 респондент віком від 
18 років. Статистична похибка в середньому не перевищує 
2,8%, пише «українська правда».

 40   Опитування проводили 4-11 вересня 2008 року.
Статистична похибка не перевищує 2,2%.

41  http://www.uwtoday.com.ua/articlea.
asp?Lid=1&NID=3683&JID=201

42  http://www.pace.org.ua/content/view/80/53/lang,uk/
43  http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/

news_left?art_id=125223&cat_id=37486

З наведених прикладів видно, що майже у 50% випадків питання про звільнення суддів зумовлено порушенням присяги 
з їхнього боку.

Станом на 10 липня 2008 року
Суддя Назва суду підстава
антонюк Олександр андрійович Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська порушення присяги
Байдак Василь Григорович Замостянський районний суд міста Вінниці порушення присяги
Борівська Валентина Іванівна Приморський районний суд міста Одеси за станом здоров’я
Борщевська Любов Володимирівна Сакський міськрайонний суд автономної Республіки крим порушення присяги
Бузовський Володимир матвійович* апеляційний суд Одеської області заява про відставку
Бухтіярова Ірина Олександрівна Ворошиловський районний суд міста Донецька порушення присяги
Вдовіченко Сергій Леонідович апеляційний суд міста києва за власним бажанням
Гандзій Наталія Вікторівна Приморський районний суд міста Одеси порушення присяги
Гладюк Галина Леонтіївна Рівненський міський суд Рівненської області заява про відставку
Гончаров Геннадій Григорович апеляційний суд Донецької області заява про відставку
Гончарук Георгій микитович апеляційний суд Чернівецької області за станом здоров’я
Івашура Віктор Олексійович Ворошиловський районний суд міста Донецька порушення присяги
кощій микола Ничипорович Яготинський районний суд київської області заява про відставку
кузьмич Галина Леонтіївна камінь-каширський районний суд Волинської області за станом здоров’я
кузьмін микола Леонідович апеляційний суд міста києва заява про відставку
куренда Віталій йосипович алуштинський міський суд автономної Республіки крим за станом здоров’я
кухалейшвілі Юрій Лаврентійович Шевченківський районний суд міста києва порушення присяги
Лащенко Людмила Дмитрівна Харківський апеляційний господарський суд за станом здоров’я
Лівада анатолій миколайович кіровський районний суд міста Донецька заява про відставку
мамасуєва Людмила Олександрівна апеляційний суд автономної Республіки крим заява про відставку
миколайчук Валерій Леонтійович коростишівський районний суд Житомирської області заява про відставку
міхно Володимир Панасович автозаводський районний суд міста кременчука Полтавської області заява про відставку
мудрова Валентина Василівна апеляційний суд автономної Республіки крим заява про відставку
Негода анатолій миколайович Ічнянський районний суд Чернігівської області заява про відставку
Нікітін Юрій Іванович Верховний Суд україни за власним бажанням
Одинець Валерій михайлович Подільський районний суд міста києва порушення присяги
Пименова Тетяна Никифорівна алуштинський міський суд автономної Республіки крим порушення присяги
Ромашка Валентина Петрівна Стахановський міський суд Луганської області за власним бажанням
Ружицький мар’ян Францович Піщанський районний суд Вінницької області заява про відставку
Скорик Володимир миколайович Солом’янський районний суд міста києва порушення присяги
Соболюк михайло миколайович апеляційний суд автономної Республіки крим порушення присяги
Теслюк Ярослав Степанович Чортківський районний суд Тернопільської області заява про відставку
Теслярук Віктор микитович Фрунзівський районний суд Одеської області заява про відставку
Хорунжий Іван Дем’янович Зміївський районний суд Харківської області заява про відставку
Чекіна Валентина Сергіївна Шахтарський міськрайонний суд Донецької області за станом здоров’я
Червінко катерина Степанівна апеляційний суд київської області заява про відставку
Чумаков Олександр Васильович військовий місцевий суд Одеського гарнізону Порушення присяги
Шахінський Петро Іванович Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області досягнення 65 років

44  Зазначимо, — у фахівців існує достатньо обґрунтований  
сумнів щодо законності зупинення дії указу Президента.  
адже указ виданий з питань, що врегульовані конституцією,  
а не законами, а перегляд указів Президента на предмет  
їхньої конституційності — це прерогатива  
конституційного Суду.
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грудень 2008 року

Адже законодавство України передбачає, що звільнити 
суддю можна лише за поданням Вищої Ради Юстиції 
після розгляду цього питання на засіданні із заслухо-
вуванням судді, і лише на підставах, що чітко визначені 
Конституцією. 
Існує думка, що Президент прямо не звільняв суддю 
Келеберду. Він лише скасував положення про його при-
значення до Окружного адміністративного суду Києва з 
попереднього місця роботи — Шевченківського район-
ного суду міста Києва. Тобто указ Президента можна 
розглядати як такий, що скасовує переведення судді і 
повернення його на попереднє місце роботи.
Однак і в цьому випадку є підстави сумніватися у право-
мірності таких дій. Адже за законом  переведення судді 
з одного суду до іншого можливе лише за його заявою, 
якої у цій ситуації не було.
Зазначимо, що до таких методів стосовно «невигідних» 
суддів, Президент вдається не вперше: минулого року 
він скасував укази про переведення судді Колесниченка 
на посаду судді Печерського районного суду та призна-
чення його головою цього суду.
Таким чином, Президент, усуваючи суддів з посад через 
скасування указів про їхнє призначення, а не шляхом 
звільнення чи переведення з дотриманням відповідної 
процедури, діяв з порушенням підстав і способу, що ви-
значені законом.

2. Блокування судів
Фізичне блокування судів, перешкоджання їхній діяль-
ності є найбільш брутальною формою тиску на судо-
ву владу. Протягом кількох днів народні депутати від 
БЮТу, користуючись своєю недоторканністю і зловжи-
ваючи правом невідкладного прийому будь-якою поса-
довою особою, блокували Окружний адміністративний 
суд, Київський апеляційний адміністративного суд і на-
віть Вищий адміністративний суд.
Це заборонено законодавством, зокрема, Кодексом ад-
міністративного судочинства, і є недотриманням гаран-
тій незалежності суддів, що забезпечуються законами 
про судоустрій та про статус суддів.
У відповідь народні депутати не знайшли нічого кращо-
го, як заблокувати вихід суддів з нарадчої кімнати. На-
ступного дня колегія суддів відмовилася продовжувати 
розгляд, поки на них не припинить тиснути.
В «облогу» було взято також керівництво Вищого адмі-
ністративного суду, тому 14 жовтня 2008 року Пленум 
Вищого адміністративного суду звернувся до Генпро-
куратури з вимогою дати правову оцінку діям народних 
депутатів, зокрема, за статтями Кримінального кодек-
су, що передбачають кримінальну відповідальність за 
втручання у діяльність судових органів, перевищення 
влади, незаконне позбавлення волі. Хоча, зважаючи на 
недоторканність, сумнівно, що хоч один з народних де-
путатів понесе за це відповідальність.

3. Ліквідація суду
Ще одним яскравим прикладом впливу на суд є поспіш-
на ліквідація Президентом України Окружного адміні-
стративного суду Києва у ході судової тяганини навко-

ло указу про дострокові вибори. 
Відповідно до закону про судоустрій, Президент має 
право утворювати і ліквідувати суди за поданням міні-
стра юстиції, погодженим з головою Верховного Суду 
або головою відповідного вищого спеціалізованого 
суду.
Водночас самі положення закону про судоустрій, що 
передбачають повноваження Президента ліквідовувати 
суди, не узгоджуються з Конституцією, яка уповнова-
жує його лише утворювати суди у визначеному законом 
порядку.
При цьому, навіть якщо припустити, що існувало відпо-
відне подання міністра юстиції про ліквідацію Окружно-
го адміністративного суду Києва, таке подання слід роз-
глядати як таке, що суперечить закону. Адже в законі 
про судоустрій сказано, що підставами для утворення чи 
ліквідації суду є зміна адміністративно-територіального 
устрою, передислокація військ або реорганізація Зброй-
них Сил України, зміна визначеної цим законом системи 
судів, а також інші підстави, передбачені законом (інших 
підстав не містить жоден закон). Оскільки законних під-
став для подання не існує, Президент як гарант Консти-
туції, мав би його проігнорувати.
Тим більше, що в будь-якому разі подання міністра не 
було погоджене ні з головою Верховного Суду, ні з го-
ловою Вищого адміністративного суду, як це передбаче-
но законом.

I.IV Міжнародні стандарти
Судді, яких призначають чи обирають, мають гаран-
тований термін повноважень до обов’язкового виходу 
на пенсію чи завершення строку повноважень там, де 
це встановлено. (12 Основних принципів незалежності 
судових органів, схвалених резолюціями Генеральною 
Асамблеєю ООН 1985 року.)
Суддя не може бути усунений з посади, за винятком ви-
падків, коли існують доведені підстави, які свідчать про 
його неспроможність виконувати свої обов’язки або не-
відповідну поведінку, що робить неможливим подальше 
перебування на посаді. (Монреальська декларація про 
незалежність правосуддя 1993 року.)
«... судді не можуть бути переведені з одного суду до ін-
шого ... без їхньої особистої згоди». (Там само.)
«Суддя, який обіймає посаду в суді, не може бути при-
значеним на іншу судову посаду... без його згоди». (Єв-
ропейська хартія про статус суддів 1998 року.)
«Судді є незалежними від виконавчих і законодавчих 
органів держави». (Монреальська декларація про неза-
лежність правосуддя 1993 року.)
«Ніяка сила не може бути застосована з метою втручан-
ня в судовий процес». (Там само.) «Суддя, як носій су-
дової влади, повинен мати можливість здійснювати свої 
повноваження без будь-якого... політичного тиску...» 
(Загальна хартія судді, схвалена Центральною радою 
Міжнародної асоціації суддів 1999 року.)
Виконавчі органи не мають повноважень закривати або 
зупиняти діяльність судів.

Наприкінці грудня 2008 р. український освітній центр реформ 
(уОЦР) завершив реалізацію проекту «Розвиток демократії: залу-
чення ЗмІ до популяризації судової реформи в україні», що фінан-
сувався Програмою розвитку ООН в україні. метою означеного 
проекту було підвищення обізнаності широкої громадськості з пи-
тань судової реформи, сприяння розгортанню належних публічних 
дискусій в українському суспільстві стосовно потреби проведення 
подальших демократичних реформ в україні. 

В ході виконання проекту, зокрема її інформаційної складової, було 
задіяно різноманітні інформаційні канали (телевізійні фільми, серія 
радіопрограм, освітніх семінарів для регіональних журналістів, пу-
блічні дискусії, друковані видання, веб-сайт, інше).

Зокрема, протягом жовтня-листопада в Вінниці, Херсоні, Тернополі, 
Харкові та Донецьку проведено п’ять одноденних освітніх семінарів 
з актуальних питань реформування судової системи в україні і ролі 
ЗмІ у професійному висвітленні питань судової реформи. Всього в 
регіональних семінарах взяли участь близько 150 представників об-
ласних, міських та районних засобів масової інформації центрально-
го, південного, західного, північного та східного регіонів україни.

Як і передбачалось, регіональні семінари заклали основу для по-
дальшого обговорення актуальних питань судової реформи під час 
публічних дискусій/дебатів, що відбулися в тих же містах україни в 
період з 20 листопада по 5 грудня 2008 р. метою дебатів стало 
посилення участі громадськості в процесі ведення широкого діало-
гу між владою та населенням на тему судової реформи в україні, 
а також обговорення основних потреб здобутків та перспектив на 
шляху її реалізації. учасниками дебатів стали понад 140 представни-
ків місцевої влади, лідерів політичних партій, активістів громадського 
сектору, представників місцевих ЗмІ.

крім того, в рамках проекту було створено два документальні філь-
ми (по 25 хв. кожний),  які в популярній формі ознайомили глядачів 
з питаннями  судоустрою, практиками і процедурами судової влади, 
надали практичні поради щодо можливостей судового захисту прав, 
свобод та законних інтересів громадян. 

Перший фільм «Прошу встати, реформа іде!» присвячено реалі-
ям функціонування судової системи в україні на сучасному етапі. 
Другий фільм «европейський досвід: судова реформа» знайомить 
глядачів з кращим іноземним досвідом захисту прав та свобод 
громадян, з європейськими принципами організації судочинства, 
практикою функціонування судової системи на прикладах Респу-
бліки Словаччина. 

В документальних фільмах представлено різні погляди на напрямки 
судової реформи, які було подано через інтерв’ю з головними за-
цікавленими сторонами у реформуванні судової системи.

Загальна аудиторія кожного фільму склала близько 8,7 млн. Філь-
ми демонтрувалися в ефірі каналів уТР, РаДа, 5-канал, INTER+ та 
на декількох регіональних каналах, що збільшило аудиторію до 19 
млн. Окрім того, перший фільм  було презентовано в регіонах під 
час проведення публічних дискусій, загальна кількість учасників яких 
склало близько 170 осіб. 

Ще одним важливим надбанням проекту стало створення циклу з 
шести 40-хвилинних ток-шоу на «Радіо ера Фм» та випуск серії з 
шести 30-хвилинних інформаційно-просвітницьких програм на Пер-
шому каналі Національної радіокомпанії україни (уР-1), які мали 
ознайомити слухачів з питаннями судоустрою, практиками і проце-
дурами судової влади, надати практичні поради щодо можливостей 
судового захисту прав, свобод та законних інтересів людей, розкри-
ти нагальність проведення судової реформи та її наслідків з огляду на 
безпосередній вплив на життя громадян.

На виконання завдань проекту, у період з 8 листопада до 16 грудня 
2008 року було проведено 6 ток-шоу «Третя влада» на Радіо ера 

Фм та підготовлено 6 програм «Відкрита студія», які вийшли в ефірі 
I каналу (уР-1) Національної радіокомпанії україни.

За результатами досліджень аудиторії радіо, проведених компанією 
«MMI україна» та «Бюро статистичного аналізу», аудиторія програ-
ми «Третя влада» перевищувала 400 тис осіб, в той час як слухачами 
програми «Відкрита студія» стали понад 2 млн. осіб.

В ході проекту було проведено також масштабну роботу з друкова-
ними ЗмІ на національному та регіональному рівнях шляхом розпо-
всюдження ключових повідомлень через пресу.

а саме, було підготовлено та розповсюджено три випуски інформа-
ційного бюлетеня «Наш час» (наклад – по 3000 прим. кожний ви-
пуск), перші два, з яких складались з журналістських матеріалів на 
тему судової реформи у форматі оглядових статей та інтерв’ю (по 
24 сторінки кожен). В третьому номері було надруковано матеріал 
аналітичного звіту, підготовленого експертами міжнародного цен-
тру перспективних досліджень (мЦПД).

До підготовки матеріалів було залучено журналістів національних та 
регіональних ЗмІ – учасників семінарів з питань судової реформи, 
а також провідних аналітиків у зазначеній темі. Джерелами інфор-
мації виступали профільний комітет ВРу, Верховний суд україни, 
міністерство юстиції україни, місцеві суди, правозахисні неурядові 
організації та інші.

Бюлетень було поширено серед місцевих ЗмІ, місцевих органів 
управління, бібліотек, НДО, регіональних прес-клубів, експертів та 
аналітичних центрів, які опікуються питаннями судової реформи. 

Загальний наклад 3 випусків бюлетеня «Наш час» та кількість розпо-
всюджених примірників - 9 тисяч примірників.

Окрім того, в рамках проекту проходив національний конкурс на 
кращу друковану публікацію про судову реформу в україні. На кон-
курс від представників регіональних та національних засобів масової 
інформації (більшістю регіональних) було подано близько 40 друко-
ваних матеріалів на тему реформування судової системи в україні. 
Переможця було нагороджено поїздкою на навчання/стажування 
до Великобританії.

В рамках виконання проекту було створено окрему сторінку на сайті 
уОЦР www.cure.org.ua, присвячену діяльності проекту ПРООН «Роз-
виток демократії: залучення ЗмІ до популяризації питань судової ре-
форми в україні» та етапам  його реалізації. Також інформація про 
діяльність проекту та етапи його виконання була розміщена та постій-
но оновлювалась по мірі виконання проекту на порталі громадських 
організацій «Intellect.org.ua» з необхідними лінками на сайт уОЦР.

Підведенням підсумків та логічним завершенням виконання проекту 
стало проведення заключної конференції «Потреба та можливості 
прискорення судової реформи», яка відбулась 10 грудня в києві в 
приміщенні клубу кабінету міністрів україни. Обговорити проблем-
ні питання судової реформи в україні та поставити першочергові за-
вдання на шляху її реалізації за круглим столом зібрались близько 
100 учасників, серед яких були і провідні в україні правники, які 
мають безпосередній стосунок до судової реформи і лідери грома-
дянського суспільства, і численні представники національних та регі-
ональних ЗмІ. 

Зокрема, в конференції взяли участь представники міністерства 
юстиції україни, Вищої кваліфікаційної комісії суддів україни, Вій-
ськової судової колегії Верховного суду україни, київського апеля-
ційного господарського суду, міжнародного центру перспективних 
досліджень, Центру політико-правових реформ, інші. 

конференція проходила також за участю понад 50 регіональ-
них журналістів і близько 20-ти, які представляють загально-
українські ЗмІ.



Бюлетень «Наш час» підготовано в межах вико-
нання проекту «Розвиток демократії: залучення 
ЗМІ до популяризації  питань судової реформи 
в Україні», який фінансується Програмою роз-
витку ООН в Україні та впроваджується Україн-
ським освітнім центром реформ. 

Думки, висновки чи рекомендації належать 
ав торам та упорядникам цього видання і не 
обов’язково відображають погляди ПРООН. Всі 
матеріали цього Вісника можуть бути вільно 
використані та передруковані (як цілком, так і 
окремо) у друкованих та електронних ЗМІ, а та-
кож у будь-яких інших інформаційних проектах 
та повідомленнях.

Передрук цих матеріалів має містити посилан-
ня на Проект та його виконавців Програму роз-
витку ООН (ПРООН) в Україні та УОЦР. ПРООН 
всіляко вітає якнайбільше поширення своєї ін-
формаційної продукції серед українських ЗМІ, 
органів державної та місцевої влади, громад-
ських організацій, аналітичних центрів, освіт-
ніх установ тощо. 

Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною 
мережею ООН в галузі розвитку, організацією 
яка виступає за позитивні зміни та надає краї-
нам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів 
задля допомоги людям у всьому світі будувати 
краще життя. Ми співпрацюємо з 166 країнами 
світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи 
розв’язання глобальних та національних про-
блем в галузі розвитку. Покращуючи свої власні 

можливості, вони мають змогу використовувати 
досвід та знання співробітників ПРООН та широ-
кого кола наших партнерів. 

В Україні чотири головні сфери нашої діяльності 
в галузі розвитку зосереджуються на демокра-
тичному врядуванні; подоланні бідності, досяг-
ненні процвітання та українських Цілей розвитку 
тисячоліття; місцевому розвитку та забезпеченні 
безпечного середовища для людського розвитку; 
на енергетиці та навколишньому природному се-
редовищі.

В кожній з цих тематичних сфер ми намагаємося 
забезпечити баланс між впровадженням заходів 
щодо розробки політико-правових документів, 
аналітично-дорадчою діяльністю, заходами з 
поліпшення спроможності наших національних 
партнерів та окремими пілотними проектами.  
ПРООН впроваджує свою діяльність в Україні з 
1993 року.

Світові лідери зобов’язалися виконати Цілі ти-
сячоліття в галузі розвитку, включно із такою 
всеохоплюючою ціллю, як скорочення бідності 
вдвічі до 2015 року. Мережа ПРООН координує 
та допомагає країнам об’єднувати глобальні та 
національні зусилля, які спрямовуються задля 
досягнення означених Цілей. 

ПРООН допомагає країнам, що розвиваються, 
отримувати та використовувати технічну допомо-
гу ефективно. У всіх видах діяльності ПРООН ви-
ступає на захист прав людини та створення рівних 
соціальних можливостей для жінок та чоловіків. 
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