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Дорогі друзі!

П

НАТАЛІЯ
ВЕРЕЩІНСЬКА
Директор
Центру суддівських
студій

еред Вами перший номер інформаційного бюлетеню «Вісник Центру
суддівських студій», який ми плануємо зробити періодичним виданням. Ми
сподіваємося, що це видання знайде позитивний відгук у суддів, з якими наш
Центр співпрацює з 2000 року, а також у науковців, практикуючих юристів та
громадськості.
За час існування Центру за підтримки Верховного Суду України, Міністерства
юстиції України, Ради суддів України, апеляційних та місцевих судів було
організовано чимало навчальних заходів для суддів. На цих зустрічах ми намагалися
не тільки знайомити учасників з новою інформацію стосовно забезпечення
незалежності судової влади і суддів, судового захисту прав людини та європейського
досвіду судочинства. Перш за все ми докладали всіх зусиль, щоб донести до кожного
судді, учасника семінару, уявлення про те, що лише утвердження в державі
незалежного та справедливого суду може стати запорукою сталих
демократичних перетворень. А це можливо за умови змін у правосвідомості
професійних суддів та підвищення авторитету суду в суспільстві.
Саме тому перший номер Вісника ми присвятили темі забезпечення
незалежного суду в демократичній державі.
Ми звертаємося до Вас, шановні Судді, стати співавторами нашого видання.
Ми чекаємо від Вас публікацій, рекомендацій та відгуків на всі питання, які ми
плануємо розглядати у нашому спільному з Вами виданні.
З глибокою повагою,
Наталія Верещінська
Директор Центру суддівських студій

Шановні колеги!
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ВІКТОР
КРИВЕНКО
Голова Ради суддів
України

ентр суддівських студій, з яким Рада суддів України активно
співробітничає вже декілька років, розпочинає випуск свого
інформаційного бюлетеню. Дуже приємно, що перший номер Вісника
Центру присвячено темі незалежності суддів.
В демократичній правовій державі роль судів полягає в тому, щоб вони у
процесі здійснення правосуддя захищали права та свободи людини. Цим
обумовлено місце суду в системі державної влади та незалежний статус
суддів. Незалежність не є самоціллю, тим більше не є привілеєм окремого
судді та судової влади взагалі. Незалежність судової влади є необхідною
умовою охорони прав людини, основоположним принципом здійснення
правосуддя, що прямо випливає з права кожної людини мати об'єктивного
та неупередженого арбітра.
На законодавчому рівні в Україні принцип незалежності суддів займає
чільне місце, однак практичне забезпечення цього принципу ще потребує
багато зусиль як суддів так і суспільства взагалі.
Ознайомлення суддів та широкої громадськості з принципами та
нормами дотримання незалежності суддів, в тому числі європейським
досвідом з цього питання, буде сприяти утвердженню демократії та
верховенства права в нашій державі.
Сподіваюсь, що Центр суддівських студій як громадська організація, буде
і в подальшому допомагати українським суддям відстоювати свою
незалежність, що є запорукою ефективного судового захисту прав та
свобод громадян.
З глибокою повагою,
Віктор Кривенко
Голова Ради суддів України
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Центр суддівських студій засновано
українськими та швейцарськими
суддями в рамках реалізації
українсько5швейцарського проекту
«Підтримка реформування юстиції
в Україні» у 2000 році. З серпня
2001 року Центр діє в якості
міжнародного фонду.
Міністр юстиції України О.В. Лавринович, Голова Верховного Суду Ук5
раїни В.Т. Маляренко, заступник Голови Верховного Суду України П.І. Шевчук
(18519 листопада 2003 року, Конча5Заспа, міжнародна конференція «Конвенція
про захист прав і основних свобод людини у національній судовій практиці»).

Основна діяльність Центру
спрямована на підтримку судо"
во"правової реформи в Україні,
утвердження принципів верхо"
венства права та плюралістич"
ної демократії, становлення
суддівської незалежності та
формування у суддів нових
ціннісних орієнтирів стосовно
захисту прав і свобод громадян.
Центр за час свого існування
організував більше 150 інфор"
маційно"навчальних заходів, які
отримали схвальну оцінку ук"
раїнських суддів, представників
українських та міжнародних
громадських організацій, екс"
пертів Ради Європи.
За цей період були відпрацьо"
вані принципи та форми співробіт"
ництва з Верховним Судом Украї"
ни, Радою суддів України, Міністер"
ством юстиції України, апеляцій"
ними та місцевими судами.

Основними домінантами
такого співробітництва є на"
магання Центру всіляко спри"
яти утвердженню незалеж"
ності судової влади в Україні,
формуванню в суспільстві
довіри та поваги до суду та
спрямованість всієї діяльності
Центру на надання інфор"
маційно"методичної допомо"
ги суддям апеляційних та
місцевих судів.
Створення
Міжнародного
фонду
«Центр
суддівських
студій» та його діяльність у на"
прямку підвищення правосвідо"
мості українських суддів стало
нетиповим явищем в ук"
раїнській практиці стосовно
участі недержавної установи у
вирішенні питань загально"
суспільного значення.
На сьогодні з прийняттям За"
кону України «Про судоустрій

Виступ голови Ради суддів України В.В. Кривенка (20521 лю5
того 2003 року, семінар для членів рад суддів та кваліфі5
каційних комісій на тему: «Етичні та правові засади діяль5
ності судді»).

України» активізувався процес
формування державної системи
підвищення кваліфікації суддів,
діє Академія суддів України.
Центр суддівських студій вітає
намагання держави на основі
європейського досвіду запрова"
дити в Україні систему безпе"
рервного навчання суддів і
сподівається, що ці процеси бу"
дуть відбуватися за активною
участю суддівської спільноти,
органів суддівського самовряду"
вання та громадськості.
Центр в своїй подальшій
діяльності планує сконцентру"
вати свої зусилля на інфор"
маційно"аналітичній діяльності
з підтримки зміцнення неза"
лежності суддів, судового захис"
ту прав і свобод людини та по"
ширенню європейського дос"
віду справедливого та ефектив"
ного судочинства.

Радник Посольства Франції в Україні А. Госсе, директор
Центру суддівських студій Н.О. Верещінська, голова Суду ви5
щої інстанції м. Париж Н. Бонналь, ректор Академії суддів
України І. А. Войтюк (10511 квітня 2003 року, українсько5
французький семінар для слухачів Академії суддів України).
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Суддівська незалежність
міжнародні стандарти
(Виступ на семінарі Центру суддівських студій.
Переклад з німецької мови)
за свободу і тут відразу
ж були підхоплені. Дек"
ларація прав людини та
громадянина
Фран"
цузької революції від
26 серпня 1789 р. ще й
сьогодні є складовою
частиною конституції Фран"
цузької республіки і констатує
в статті 16 без сумніву і з абсо"
лютною ясністю, яка є дійсною
для всіх державних форм і на
всі часи.

Ми всі знаємо, що, якщо влада належить одній
політичній силі, яка впливає на законодавчу,
виконавчу та правову владу, то свобода
громадянина може бути обмежена до мінімуму.
1. Вступ
Сьогодні існує потреба роз'яс"
нення необхідності та виправ"
довування суддівської неза"
лежності.
Саме
вона
знаходиться в центрі всіх роз"
думів про завдання та функції
судової влади, незважаючи на
те, чи розглядається вона з
точки зору основних держав"
них, конституційних та служ"
бових прав чи правових норм.
Якщо спробу"
вати
зрозу"
міти матеріа"
льний
зміст
цього понят"
тя, то дуже
швидко сти"
каєшся з тим,
що принцип
суддівської не"
залежності на"
багато ширше,
Доктор
ніж проста ор"
Ернст Маркель
ганізаційна
президент
форма однієї з
Сенату
гілок держав"
Верховного суду
ної влади.
Австрії,
президент
Міжнародної
суддівської асоціації

2. Поділ влади
2.1. Цей прин"
цип тісно пов'я"
заний з вимогами поділу влади.
Авторитарні (тоталітарні) дер"
жавні форми визнають тільки ту
форму унітарної держави, де вся
державна влада знаходиться в од"
них руках.
В Європі не треба навіть дуже
далеко повертатися назад, щоб
це помітити.

Владу потрібно розподілити,
відокремити здійснення влади і
поставити в певні відносини
один до одного. Держава має бу"
ти демократично побудована,
щоб її громадяни могли самі, за
своїм власним уявлен"
ням, визначати зміст «Суспільство, де не захищена гарантія прав і не
своїх прав та обов'язків; визначено поділ влади, не має конституції.»
в ній повинен бути ор"
ганізований поділ вла"
ди, щоб захистити правову дер" 3. Місце судової влади
жаву, тобто державу, де не 3.1. Ще при Монтеск'є судова вла"
здійснюються противоправні дії да в відносинах до державного
та насильство.
здійснення влади займала зовсім
2.3. Поділ влад шляхом надан" інше місце, ніж дві інші гілки вла"
ня певних повноважень для ди. Він пише про розподіл зако"
здійснення державної влади, на" нодавчої та виконавчої влади, але
дання засобів влади та її провад" саме судова влада потребує відо"
ження різним силам держави кремлення від інших гілок влади.
здійснюється
через
участь Це добре видно в світлі розробок,
суспільних сил в цьому процесі. що принесла із собою Євро"
Це є бажаною формою для пейська Конвенція про захист
зрівнювання інтересів.
прав і основних свобод людини
Між законодавчою та вико" (ЄКПЛ). Конвенція виходить із
навчою владою повинна існу" дуже важливого для правосуддя
вати взаємодія. Вони діють не регулювання ст. 6 абз. 1, де в
відокремлено одна від одної, а кількох словах, але у всеосяжно"
повинні постійно порівнювати му регулюванні йдеться про ком"
свої інтереси шляхом ком" петенцію, положення, органі"
промісів задля головної мети зацію
та
процедуру
судів
та
витримувати
контроль особливо під наглядом Євро"
відповідних гілок влади.
пейського Суду з прав людини
2.4. Потреба поділу та відо" (ЄСПЛ), а також при розвинутій
кремлення влади все більш ста" судовій практиці про безперечно
вала центральною думкою всіх чітке відокремлення третьої дер"
міркувань щодо основних прав жавної влади від двох інших.
свободи людини. Це не є істо"
3.2.
Держави"члени,
які
ричною випадковістю, що во" приєдналися до Конвенції, прий"
ни були завезені до Європи іде" шли до висновку, що компетент"
ями американської боротьби ний суд в своїх цивільних право"
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вих претензіях та обов'язках, а
також у кримінальних скаргах
повинен бути незалежним від ви"
конавчої та законодавчої влади.
Ця незалежність повинна вияв"
лятися не тільки в режимі робо"
ти, але, перш за все, в організації
органів, які виносять рішення, і в
його відокремленні не тільки від
партій, а й найголовніше від уп"
равління та законодавства, що
повинно бути настільки очевид"
но, щоб кожна людина могла це
одразу зрозуміти.

4.2. Суддівська незалежність
не є привілеєм одного про"
фесійного стану чи державно"
го органу, а гарантією підпо"
рядкування праву. Але ще
недостатньо зафіксувати неза"
лежність, навіть, коли вона зна"
ходиться на вищому ступені
конституції.
Тільки регулювання про
зміст та радіус дії цієї незалеж"
ності показують, чи стала вона
дійсністю в суспільстві. Суд"
дівська незалежність тільки
тоді дійсно гарантова"
на позивачу, коли на"
Організаторська незалежність визначається,
лагоджені на всіх фа"
перш за все, регулюванням про склад,
зах відповідні заходи
призначення та звільнення з посади та термін
правового виконання
функцій для працівників суду.
службових обов'язків,
починаючи з призна"
3.2. Для вирішення цивільних чення судді, виконання їм
претензій та обов'язків, а також службових обов'язків та до
кримінальних скарг громадя" закінчування строку правової
нин очікує від суду об'єктивно" служби.
4.3. Суддівська незалежність
го, всіма визнаного форуму,
який виносить, рішення і перед ні в якому разі не обмежена
яким навіть найбільша влада тільки забороною давати судді
держави втрачає вплив і з нею вказівки при вирішенні їм
поводяться також, як і з іншим справ. Вона має багато сторін.
простим громадянином, і спра" Свобода від указівок сама по
ва розглядається без урахуван" собі не робить незалежним.
ня наслідків для державної вла" Судді теж люди і, навіть, най"
ди чи інших носіїв. Це можливо сильніша особистість і винят"
лише тоді, коли незалежність ковий характер можуть стати
від інших державних гілок вла" жертвою у випадках великої
ди та носіїв влади настільки га" спокуси. Тому судді треба мати
рантована, що виключається таке становище, щоб можли"
навіть мала непряма діюча вості впливу всякого роду, чи
можливість на вплив при прий" вони обіцяють тільки користь,
чи загрожують неприємностя"
нятті рішення.
ми, були заздалегідь і як умова
4. Позиція окремого судді
надалі виключені.
4.4. Ділова незалежність,
4.1. Суддя покликаний до того,
щоб вирішувати суперечки між як свобода від вказівок, в
громадянами, або громадяна" функціонуючій правовій дер"
ми та державою мирним закон" жаві достатньо захищена через
но урегульованим шляхом. За" дотримування заборони, під"
вдяки
цьому
завданню силеною санкціями, давати
судді вказівки під час
... державна влада в особі правосуддя має найвище проведення ним служ"
бових справ.
громадське значення для гарантії мирного
По іншому справа по"
співіснування громадян.
лягає із так званою осо
бистою
незалеж
державна влада в особі право" ністю. Вона повинна захищати
суддя має найвище громадське суддю від того, щоб він виносив
значення для гарантії мирного рішення незалежно від «невика"
співіснування громадян. З цієї заних вимог» чи неформально
причини його суворе відо" переданих бажань. Взагалі мова
кремлення від всіх інших гілок йде про те, що йому не потрібно
влади та незалежність їх ор" хвилюватися, що невиконання
цих бажань може позначитися
ганів є обґрунтованою.

на його професійному просу"
ванні, а також, що він не може
сподіватися на вигоду в разі їх
виконання.
5. Незмінюваність
та незмінність суддів
5.1. На першому місці стоїть га"
рантія від звільнення з посади,
тобто небезпека, що він позба"
виться посади судді чи через
усунення від посади взагалі чи
переведення на інше місце.
Незмінюваність та незмінність
судді мають настільки елемен"
тарне значення, що ці гарантії
повинні бути відрегульовані на
найвищому правовому рівні,
тобто на конституційному рівні.
В таких випадках правосуд"
дя повинно мати право про"
вести процес, який передба"
чає часткову чи повну втрату
суддівської посади. Усунення
від посади можливе лише
тоді, коли проведено згідно з
законом процес і прийнято
рішення.

Суддівська незмінюваність тільки тоді дійсно
гарантована, коли суддю може зняти виключно
незалежний орган.
5.2. Деякі правопорядки до"
тримуються при рішенні цієї
проблеми системи, яка існує в
США для федеральних суддів, де,
як в уже раніше згаданому так
званому «імпічменті», – тільки
через рішення конгресу, тобто
законодавчої влади, можна усу"
нути суддю від посади. Це роз"
глядається як форма вже визна"
ченої гри «cheks and balances»,
тобто взаємоконтролю і рівно"
ваги. Дивлячись на ці речі
уважніше, розумієш, що є велика
можливість впливу першої вла"
ди на третю, тобто усунення
будь"якого судді знаходиться в
руках законодавчої влади.
5.3. Небезпека впливу вико"
навчої влади на процедуру усу"
нення від посади судді не менш
мала. Парламент складається з
представників (делегатів) від
політичних партій, уряд, як ви"
щий виконавчий орган, може
діяти тільки опираючись на
довіру політичної більшості в
парламенті. Якщо виконавча
влада, наприклад член уряду,
такий як міністр юстиції, може
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мати вплив на усунення судді;
тоді суддівська незалежність
теж знаходиться в небезпеці.
5.4. Під аспектом суддівської
незалежності різниця між усу"
ненням від посади та переведен"
ням на іншу роботу є чисто гра"
дуальною. Суддя повинен бути
гарантований від того, щоб при
переведенні на іншу роботу не
опинитися в суді нижчого
рівню, далеко від свого поперед"
нього житла. Виходячи з цього,
незалежність гарантує право
сторонам процесу на законного
суддю, тому що інакше уп"
равління може визначити для
відповідних переведень суддю
для кожного конкретного ви"
падку. Історичний розвиток га"
рантій
незалежності,
не"
замінності
знаходиться
в
тісному зв'язку з тією ж
незмінюваністю. Судді можуть
бути переведені на інше місце
проти своєї волі тільки згідно
приписаним в законі формам та
випадкам і на основі офіційного
судового рішення. Винятки га"
рантій переведення більшість
демократичних правопорядків
дозволяють тільки при зміні су"
дом судоустрою, тобто системи
територіальної та предметної
підвідомчості суддів.
6. Призначення судді
6.1 Гарантії незмінюваності та
незамінюваності забезпечують
також від недозволеного втру"
чання під час виконання служ"
бових обов'язків чи в разі
закінчення суддівської служби.
Цьому протистоїть призначен"
ня судді на суддівську посаду.
Навіть тоді велику роль грає
суддівська незалежність. Якщо
якійсь системі з самого початку
вдасться приводити на суд осіб,
які безперечно можуть викону"
вати те, що хтось хоче, вирішу"
вати в їх інтересах чи знаходи"
тись під впливом інших гілок
влади чи носіїв влади, тоді зви"
чайно не може йти про неза"
лежність правосуддя.

Незалежний суддівський вирішуючий орган,
що здебільшого складається з суддів і, на який
ніякого впливу не мають інші гілки державної
влади, повинен додержуватись права вносити
пропозиції.

6.2 В багатьох консти"
туційних системах є менший
чи більший вплив інших гілок
влади. Тут треба взагалі вимага"
ти, щоб судова влада могла
рішуче впливати при визна"
ченні тих осіб, які повинні ста"
ти суддями. Це вже обґрунто"
вується тим, що судді краще
всіх знають, які якості та
здібності треба мати, щоб бути
добрим суддею і тому вони мо"
жуть привести найкращі умови
для вирішення , які кандидати
виявили ці якості та здібності.
Незалежний суддівський ви"
рішуючий орган, що зде"
більшого складається з суддів і,
на який ніякого впливу не ма"
ють інші гілки державної влади,
повинен додержуватись права
вносити пропозиції.
6.3. Протилежна думка, це ко"
ли по суті виключаються інші
гілки влади при вирішенні, хто
повинен стати суддею, і це та"
кож суперечить демократич"
ним принципам. Проведення
демократичних принципів з'яв"
ляється вже на ранній стадії. То"
му держава повинна гарантува"
ти кожному без розбору на
походження, стать, релігію чи
расу однаковий доступ навчан"
ню праву чи суддівській службі.
Якщо це забезпечується, тоді
також гарантується, що претен"
денти на суддівську службу по"
винні предстати перед наро"
дом. Нікому не забороняється
претендувати на суддівську
службу. Але тільки найкращі та
здатні для цього повинні бути
прийняті, не звертаючи уваги
на фактори впливу, які існують
в країні.
7. Міжнародні інструменти
7.1. На сучасному етапі суддів"
ською незалежністю займа"
ються різні резолюції, реко"
мендації та статути над"
національної
та
інтерна"
ціональної інституції. Особли"
во цим займається міжнародна
організація, турбуючись про
збереження
та
зміцнення
суддівської незалежності, бо це
є невід'ємною частиною демо"
кратичної правової держави.
Такі найважливіші органи
міжнародного права як ООН
чи Рада Європи в зв'язку з над"
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звичайно важливим значенням
суддівської незалежності роз"
робили критерії для принципів
законів виконання суддівських
обов'язків, поділ влади та до"
тримання прав та основних
свобод людини.
7.2. Найвизначніший доку"
мент всесвітнього значення
належить ООН. На 7 конгресі
про запобігання злочину та
поводження з правопорушни"
ками 1985 р. в Мілані прийня"
ли «Основні принципи, щодо
незалежності правосуддя», які
в тому же році були затверд"
жені Генеральною Асамблеєю.
Ця заява була основою для по"
дальших
документів,
які
закріпили визнані стандарти
суддівської незалежності. В
1993 р. Європейське об'єднан"
ня суддів «Хартія суддів в
Європі», що є регіональним
об'єднанням
міжнародного
об'єднання суддів, яке за осно"
ву бере принципи ООН. Що са"
ме 13 жовтня 1994 р. Кабінет
Міністрів Ради Європи ухвалив
«Рекомендацію №12 про неза"
лежність, дієвість та роль
судді» попереднім договором з
пояснюючим меморандумом
заходи, які важливі для поси"
лення ролі окремого судді, а
також правосуддя взагалі та
його зміцнення, незалежності,
дієвості. В липні 1998 р. в
Стразбурзі на зустрічі суддів та
адвокатів країн Ради Європи та
в рамках діяльності Ради Євро"
пи за розвиток та зміцнення
демократичної стабільності
було
прийнято
документ
«Європейська хартія про ста"
тус суддів». Нарешті централь"
на рада Міжнародної асоціації
суддів, до якої належить
60 країн у всьому світі, прийня"
ла в листопаді 1999 р. в Тайпеє
одноголосно без жодного ут"
римання «Універсальну Хартію
судді», визнаних принципів
якої дотримуються всі держа"
ви"члени цього об'єднання.
7.3. Як вже було визначено,
Конвенція з прав людини має
для всіх держав"членів Ради
Європи особливе значення. Це
визначний документ з прав
людини введено в багатьох си"
стемах правових держав всьо"
го світу, як безпосередньо

Е. Маркель, президент Сенату Верховного суду Австрії, президент Міжнародної
суддівської асоціації; Н. Верещінська, директор Центру суддівських студій (Семінар
«Європейський досвід суддівського самоврядування. Незалежність суддів»).

використовуваний в са"
мих державах не кон" Суддівська незалежність вимагає, що судове
ституційне право, яке рішення базується лише на вільній
має
перевагу
над переконаності судді в установлених фактах та
внутрідержавними пра" існуючому правовому статусі, не зважаючи на
вилами. Вже в згаданій вплив сторін чи політичних партій і що цей
ст. 6 абз. 1 Конвенції вирок не може підлягати перевірці, крім органа,
встановлюється поло"
який також незалежний.
ження, згідно якого
«кожна особа при виз"
наченні її громадських прав і лежність, гарантуються зако"
обов'язків або при висуненні ном і регулюються положення"
проти неї будь"якого криміна" ми, що видані національним за"
льного обвинувачення має пра" конодавцем.
7.5. Поняття суддівської неза"
во на справедливий і відкритий
розгляд впродовж розумного лежності та безсторонності ча"
строку незалежним і безсто" сто буває важко відділити одне
роннім
судом,
створеним від одного і в окремих відно"
шеннях перекривають одне од"
відповідно до закону.».
7.4. Ст. 6 абз. 1 Європейської ного. Незалежність прагне до
конвенції з прав людини вказує відокремлення правосуддя від
на 2 точки зору, одну ор" інших державних гілок влади, а
ганізаційну, яка посилається в також сторін судового процесу.
тому числі на незалежність та Поняття «безсторонність» оз"
безсторонність суду та проце" начає виконання суддівської
суально"правову, яка перед очи" служби, не знаходячись під
ма має судочинство з дотри" впливом емоцій чи уперед"
манням всіх процесуальних жень. Чітке дотримання закону
норм. Дуже важко визначити всі в суддівських діях, а також про"
керівні лінії та принципи ведення процесу та винесення
суддівської незалежності, як і вироку без обачності та не бе"
саме поняття. При цьому треба ручи до уваги впливи зовні.
зауважити, що ці принципи сто" Європейські системи до певно"
суються не тільки положення го рівня знаходяться під впли"
судді, але й всієї судової практи" вом суддівської практики Євро"
ки. Всі документи та правові ак" пейського суду з прав людини в
ти підкреслюють, що централь" Страсбурзі. Суддівська неза"
ний захист цих критеріїв, які лежність вимагає, що судове
визначають суддівську неза" рішення базується лише на

вільній переконаності судді в
установлених фактах та існую"
чому правовому статусі, не зва"
жаючи на вплив сторін чи
політичних партій і що цей ви"
рок не може підлягати пе"
ревірці, крім органа, який та"
кож незалежний.
7.6. Безсторонність вимагає
знайдення
неупередженого
рішення, при якому судді не
дозволяється знаходитись під
впливом іншої інформації крім
результатів процесу, не зважаю"
чи на загальну громадську дум"
ку, засоби масової інформації
чи зовнішній тиск. Суддя пови"
нен створювати свою думку
тільки на основі того, що було
висунуте протягом процесу.
Стає зрозумілим, як тісно
пов'язані поняття незалежність
та безсторонність. Представле"
не поняття безсторонності по"
силається на ті обставини, про
які йшлося, як про зовнішній
аспект суддівської незалеж"
ності, а саме: самому виносити
правове рішення.
8. Критерії Ради Європи
8.1. В різноманітних заявах та
рекомендаціях Рада Європи
розробила критерії для при"
значення судді, строку його
служби та просування по
службі для того, щоб гарантува"
ти його незалежність. Ці кри"
терії базуються, з одного боку,
на судовій практиці Євро"
пейського Суду, з іншого боку,
на порівнянні ефективності
різних конституційних та пра"
вових систем цього співтова"
риства для того, щоб теж
дійсно гарантувати суддівську
незалежність. Звичайно проце"
дура призначення судді в
різних правових системах
вирішується по"різному. Згідно
критеріям Ради Європи повин"
но бути встановлено, що орган,
який виносить рішення про
відбір судді та його просунення
по службі, незалежний як від
виконавчої, так і від законодав"
чої влад. Щоб гарантувати не"
залежність цього органу пра"
вові
приписи
повинні
забезпечувати, що, наприклад,
його члени вибираються суд"
дями, але треба мати на увазі,
уникнення системи чистого
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самодоповнення і що цей ор"
ган вирішує, чи призначати на
основі внутрішніх процесуаль"
них правил.
8.2.
Рада
Європи
при
вирішенні цих проблем врахо"
вує правові системи тих членів,
які мають довгі та випробувані
державно"правові та демокра"
тичні традиції. При цьому по"
силаються на те, що навіть, ко"
ли в деяких державах судді
призначаються традиційно та
по правовому припису урядом
чи одним з його органів, все
одно на практиці ця особлива
процедура призначення гаран"
тується прозорим та незалеж"
ним способом та здійснюється
виключно через об'єктивну
точку зору, виключаючи всі
інші можливості впливу. Але
такі винятки діють, як вже було
сказано, виключно в правових
системах з довгою та випробу"
ваною демократією та право"
вою державою, де попередня
практика підтвердила, що і та"
ким способом гарантується
призначення незалежних осіб
суддями. Вибір та просунення
по службі повинні визначатися
тільки його знаннями та
здібностями, причому про"
фесійна кваліфікація, його осо"
биста бездоганність та при"
датність, досвід та старанність
мають вирішальне значення.
Це стосується і рішень про
підвищення по службі, і дозво"
ляється тільки зі згоди перево"
дити його на інше місце.
8.3. Рада Європи видала різні
рекомендації, що стосуються
призначення та просування по
службі судді, які організації та
механізми повинні бути ефек"
тивними для забезпечення
суддівської незалежності. По"
винен бути хоча б один неза"
лежний
та
професійний
комітет, який робить пропо"
зиції відповідній гілці держав"
ної влади, яка це повинна до"
тримуватись на практиці. Це
було б аналогічно тій системі,
при якій призначення судді мо"
же здійснюватися тільки як ре"

Суддівська незмінюваність та незамінюванність
являють собою несучими колонами суддівської
незалежності.

зультат повної процедури, і де процедури за рішенням неза"
незалежний орган, що вносить лежного дисциплінарного ор"
пропозиції, має право на вето. гану. Аналогічне значення ма"
Такі ограни повинні хоча б ча" ють також умови праці суддів.
стково чи навіть здебільшого Громадяни повинні довіряти
складатися з суддів. Правові ос" зрілим, розумним та прекрасно
новні положення для цього по" освіченим суддям, які вирішу"
винні бути зафіксовані в кон" ють їх провини, права та
обов'язки, суддям, які виносять
ституції.
8.4. Суддівська незмінюваність справедливі рішення в чесному
та незамінюванність являють та безсторонньому процесі. То"
вони
повинні
мати
собою несучими колонами му
суддівської незалежності. Але це відповідний статус.
9.2. Освіті та підвищенню
повинно стосуватися і дис"
циплінарних заходів. Суддя мо" кваліфікації суддів перешкод"
же бути усунений від посади жає, що судді не слідкують в
тільки шляхом проведення про" правопорядку за поданням, які
цедури, яка базується на закон" визначаються чи приписують"
них положеннях і на за"
конному рішенні про ... право на судову освіту потребує, щоб
усунення. Строк перебу" організаційне визначення, зміст та виконання
вання судді на службі судової освіти поставити під контроль судових
повинен також встанов" професійних організацій чи органів, де домінуюче
люватись законом. Судді місце займають представники суддівства.
повинні призначатися
довічно чи переводитись при" ся державою. В травні 1996 р.
мусово на пенсію. Обмежений Рада Європи постановила, що
час перебування на посаді доз" право на судову освіту потре"
воляється лише тоді, коли ман" бує, щоб організаційне визна"
дат діє так довго, що неза" чення, зміст та виконання судо"
лежність не може бути в безпеці. вої освіти поставити під
А повторне призначення ви" контроль судових професійних
ключається і закони передбача" організацій чи органів, де
ють для цього процедуру, при домінуюче місце займають
суддівства.
якій гарантується незалежне представники
рішення і виключається вплив Досвідчені судді краще за всіх
знають, які знання та здібності
жодної політичної сили.
повинен мати гарний суддя.
9. Економічні аспекти
Освіта та удосконалення суддів
суддівської незалежності
повинні для зміцнення неза"
9.1. Суддівській незалежності лежності охоплювати певні
можуть загрожувати не тільки спеціальні галузі, які поряд з
політичні впливи, але й еко" процесуальною технікою та
технікою
винесення
вироку, судовими на"
Зарплатня судді повинна бути такою, щоб вона уками повинні охоплю"
відповідала суддівському статусу, виконанню
вати основні права та
службових обов'язків та тягарю суддівської
свободи та тлумачення
відповідальності. Тому заробітна плата судді
правових положень, а
також суддівську етику.
встановлюється законом.
Тільки високий рівень
номічні обставини. Зарплата освіти дозволяє судді мати по"
судді повинна бути такою, щоб вну компетенцію. Повага до
вона відповідала суддівському професійних знань та людсь"
статусу, виконанню службових ких якостей судді створює для
обов'язків
та
тягарю суддівського рішення той авто"
суддівської відповідальності. ритет, який необхідний в
Тому заробітна плата судді певній мірі для захисту та
встановлюється законом. Крім зміцнення суддівської незалеж"
цього, бажано визначити в ності.
9.3. Судді мають також повну
Конституції, що зарплата судді
за
свою
не може бути зниженою, крім відповідальність
як шляхом дисциплінарної діяльність і беруть на себе всі
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справи, дисциплінарні
покарання та їх вико"
нання. Дисциплінарні
санкції глибоко втруча"
ються в суддівську неза"
лежність, караючи суд"
дю саме за те, що він
займає цю посаду, за
свою провину в рамках
виконання свого служ"
бового обов'язку чи за
свою поведінку, які не
відповідають очікуван"
ням громадян, і вони по праву
зрушують ці питання перед
державними органами, які по"
винні вирішувати їх справи. В
багатьох дисциплінарних сис"
темах усунення від посади чи
переведення судді на інше
місце розглядаються як дис"
циплінарні покарання. Обидві
санкції суперечать незмінюва"
ності та незамінюванності як
гарантії суддівської незалеж"

блеми. Рада Європи віддає пе"
ревагу особливому незалежно"
му органу, який складається із
суддів та інших незалежних
осіб, наприклад, з членів адво"
катури та інших правових про"
фесій, які виконують функції
громадських обвинувачів. Ком"
петенція та незалежність таких
органів тільки тоді дійсно га"
рантована, коли судді, члени
цього органу, обрані не пред"
ставниками виконавчої чи за"
конодавчої влади, і складають
більшість цього органу.
10.4. Інший шлях для прове"
дення дисциплінарних про"
цесів полягає в тому, щоб зро"
бити суди підсудними. Тут
також слід максимально забез"
печити
суддівську
неза"
лежність
та
виключити
зовнішні впливи. Залучення до
органів для проведення дис"
циплінарних процесів та вине"
сення вироку осіб, які
Дисциплінарні санкції глибоко втручаються в
не
відносяться
до
суддівську незалежність, караючи суддю саме за суддівства, постійно
те, що він займає цю посаду, за свою провину в
шкодить
суддівській
рамках виконання свого службового обов'язку чи незалежності,
не
завжди безпосередньо,
за свою поведінку, які не відповідають
очікуванням громадян, і вони по праву зрушують але потенційно відкри"
ває вікна та двері усім
ці питання перед державними органами, які
політичним силам для
повинні вирішувати їх справи.
впливу на правосуддя.
ності.
Недолік
процесів,
де
10.2. Це необхідно тому, що суддівські дисциплінарні ви"
закон сам визначає відповідні падки вирішують тільки судді,
процедури та санкції і дає судді полягає в небезпеці докору то"
всі необхідні процесуальні го, що вони занадто добре ро"
права національної консти" зуміють поведінку своїх колег, і
туції та міжнародних кон" тому дисциплінарний процес
венцій, включаючи можливість може бути проведений не на"
оскаржити ці дисциплінарні лежним чином. Але це може
рішення. Виняток для оскар" припустити тільки той, хто не
ження припустимий тільки в знає, як суворо та безсторон"
тих випадках, коли вища ньо можуть судді проводити
інстанція правосуддя виріши" процеси над суддями. Це дуже
ла, який це може бути випадок добре видно в провадженнях
для суддів верховних судів.
касаційної інстанції, коли ви"
10.3. З точки зору суддівської щий суд критикує за це
незалежності, склад органів, які діяльність
судів
першої
проводять дисциплінарні про" інстанції. Треба дійсно побою"
цеси та приймають рішення, є ватися недоліків такого роду,
особливо важливим. Згідно вони повинні бути урівнова"
міжнародних
мінімальних жені обставинами, щоб в дис"
стандартів цей орган повинен циплінарних справах брали
бути незалежним і мати не" участь
дійсно
незалежні
обхідні професійні знання. інстанції, виключаючи мож"
Вже
згаданий
процес ливість впливу на процес. Вони
«імпічменту» суперечить цьо" повинні володіти необхідними
му. По суті, є два принципових діловими та професійними
пункти для вирішення цієї про" знаннями.

Судді мають також повну відповідальність за
свою діяльність і беруть на себе всі пов'язані з
цим наслідки. Вони повинні завжди мати перед
очима те, що на зворотній стороні медалі, де
стоять слова "суддівська незалежність",
вигравіруване поняття "суддівська
відповідальність". Правосуддя є однією з трьох
гілок влади, судді – це його вищі органи, і тому
їм наданий статус, який мають вищі органи
виконавчої та законодавчої влади.
пов'язані з цим наслідки. Вони
повинні завжди мати перед
очима те, що на зворотній сто"
роні медалі, де стоять слова
«суддівська незалежність», виг"
равіруване поняття «суддівська
відповідальність». Правосуддя є
однією з трьох гілок влади, судді
– це його вищі органи, і тому їм
наданий статус, який мають
вищі органи виконавчої та за"
конодавчої влади. Для того, щоб
відповідати цьому положенню,
судді повинні завжди відповідно
поводитися. Вони завжди по"
винні пам'ятати, що їх неза"
лежність та недоторканість, їх
безсторонність та дотримання
процесуальних норм ніколи не
може підлягати сумніву. Виходя"
чи з цього, стає зрозумілим, чо"
му в питаннях незалежності
підходить також значення ре"
альності. Судді завжди повинні
виконувати свої функції вільно і
незалежно від стороннього
впливу і, перед усім, в усіх ви"
падках утримуватися від діяль"
ності, де існує обгрунтовуване
побоювання. Такі причини, як
суддівська упередженість та ви"
ключення з ведення процесу, та
прийняття рішень на цьому
процесі повинен визначати за"
кон, як і конфлікти інтересів чи
серйозні причини, пов'язані із
здоров'ям. Суддівська неза"
лежність може зазнати шкоди,
якщо в законі немає роз'яснень
з приводу причин виключення
з процесу чи упередженості
судді.
10. Суддівська дисциплінарна
процедура
10.1. Суддівські дисциплінарні
приписи можуть в багатьох
відношеннях приховувати в
собі небезпеку для незалеж"
ності, маючи на увазі орган,
який вирішує дисциплінарні
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Хто може впливати на умови, за яких
функціонують суди, той тримає в руці серце
всього правосуддя
11. Управління юстицією
11.1. Ще один пробний камінь
суддівської незалежності – це
управління судами та їх ор"
ганізація. Хто може впливати на
умови, за яких функціонують
суди, той тримає в руці серце
всього правосуддя. Навіть неза"
лежно настроєні судді можуть
лише тоді виконувати свої
службові обов'язки, коли для
цього існують умови, такі як,
відповідне оснащення при"
міщеннями для судів, бібліоте"
ками, комп'ютерним забезпе"
ченням
та
технічним
персоналом.
11.2. Позиція управління юс"
тицією як службового нагляду
та контроль за виконанням
службових обов'язків є дуже
чутливою. Неодноразово певні
завдання були передані цент"
ральному управлінню юс"
тицією, тобто міністерству юс"
тиції. Якщо воно проводить
лише статистичний збір даних
та спостереження за судовими
рішеннями,
оскарженнями,
службовим навантаженням та
іншим, то проти цього немає
чого зауважити. Міністерство
турбується трудовими умовами
судів і, за законом, відповідає за
адміністративну організацію
судів. Воно також повинно ма"
ти перед очима якісні аспекти
правосуддя. Якщо це вико"
нується
міністерськими
інспекторами, які вимагають

При цьому треба враховувати, що такі інспекції
наділяються, між іншим, завданням проводити
якісну оцінку суддівської діяльності, щоб у
такий спосіб і впливати на просунення по службі
та зарплатню судді. Тут існує дуже велика
небезпека втручання в суддівську незалежність.
підкорятися їх вказівкам, які як
представники міністерства є
часткою виконавчої влади, та
контролюють
власне
суддівську діяльність, то це є
серйозним втручанням в прин"
ципи відокремлення влади і
суддівської незалежності. При
цьому треба враховувати, що
такі інспекції наділяються, між

тичному
суспільстві,
тому
іншим гілкам влади не дозво"
ляється впливати чи перешкод"
жати йому.
12.2. Суттєвими критеріями
для суддівської незалежності є
відбір судді, його призначення,
службове підвищення, оцінка
суддівської діяльності, дис"
циплінарні справи, звільнення
з посади та переведення на
інше місце роботи, освіта та
підвищення кваліфікації суддів,
контроль за виконанням служ"
бових обов'язків суддів, ор"
ганізація судів та турбота про
їх фінансування. Правосуддя
повинно брати вирішальну
участь в визначенні всіх цих
12. Резюме
справ.
12.3. В цих рішеннях участь
12.1. Я хочу ще раз узагальнити
поняття мінімального стандарту беруть судді, обрані незалежно
суддівської незалежності. Ще від двох інших гілок влади, і ці
раз хочу підкреслити, що без рішення повинні виконуватися
дійсно існуючого відокремлен" судовими структурами. Ці су"
дові структури повинні
бути захищені, коли
На відправленні правосуддя тримається
суддя виносить неза"
демократія, а незалежність та безсторонність є лежно свої рішення, і
послідовністю державно/правових принципів.
вони визнаються пра"
Правова держава та демократія – це дві різних
восуддям. Компетенція
програми, які пов'язані між собою, і, доповнюючи цих органів та радіус
одна одну, обидві однаково важливі для вільного дії їх рішень повинні
демократичного суспільства. Правосуддя – це не визначатися консти"
держава в державі, воно несе відповідальність за туцією і бути детально
розроблені на закон"
мирне спільне життя в демократичному
ному рівні. Важливі для
суспільстві, тому іншим гілкам влади на
суддівської незалеж"
дозволяється впливати чи перешкоджати йому. ності рішення повинні
прийматися суддями. В
ня гілок влади в державі, вона цьому органі мусить бути
ніколи не може бути здійснена. більшість суддів, які обрані
Важливі органи двох інших таємним голосуванням. Не має
гілок державної влади, парла" значення, як цей орган зветься,
суддівська
рада,
чи
мент та уряд, базуються виключ" чи
но на політичних силах. Якщо суддівський сенат, але вони по"
вони мають можливість в недоз" винні виконувати функції судів.
12.4. Рішення цих органів
волений спосіб впливати на
третю владу, то це може зашко" визнаються іншими гілками
і
виконуються
за
дити її незалежності. На відправ" влади
ленні правосуддя тримається де" відповідних умов. В разі при"
мократія, а незалежність та значення чи службового підви"
безсторонність є послідовністю щення можна користуватися
державно"правових принципів. пропозиціями суддів. Коли
Правова держава та демократія парламент приймає закони, що
– це дві різних програми, які стосуються правосуддя, вклю"
пов'язані між собою, і, доповню" чаючи бюджетне фінансуван"
ючи одна одну, обидві однаково ня, проводяться переговори за"
влади
з
важливі для вільного демокра" конодавчої
тичного суспільства. Правосуд" представниками правосуддя.
дя – це не держава в державі, во" Законодавча та виконавча вла"
но несе відповідальність за ди не повинні впливати на
мирне спільне життя в демокра" інтереси правосуддя.
іншим, завданням проводити
якісну оцінку суддівської діяль"
ності, щоб у такий спосіб і
впливати на просунення по
службі та зарплату судді. Тут
існує дуже велика небезпека
втручання в суддівську неза"
лежність.
11.3. Для такої діяльності на"
гляду та контролю за справами
в судах повинні існувати судді
інших судів, які мають досвід в
сфері управління юстицією,
тобто голови (президенти)
судів чи їх заступники, які теж
мають право порушувати спра"
ву відносно дисциплінарних
порушень.
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Шляхи та перспективи
забезпечення принципу
суддівської незалежності в Україні
відповідно до європейських
стандартів

1.1. Становлення демократич"
ної правової держави в Україні
пов'язане з формуванням ознак
такої держави у сучасних умо"
вах. Чільне місце серед фор"
мальних ознак правової держа"
ви займає така як: «розподіл
владних повноважень між зако"
нодавчим, виконавчими та су"
довими органами держави», а як
відомо, згідно з таким роз"
поділом судові органи здійсню"
ють правосуддя та забезпечу"
ють законність і верховенство
права. У правовій державі з цією
метою та з метою захисту прав
та свобод людини забезпе"
чується високопрестижне ста"
новище суду у суспільному та
державному житті. І якщо до"
ступність судового захисту для
громадян – це показник набли"
ження суспільства до правової
держави, то незалежність суду –
це одна з головних умов форму"
вання правової держави.
Формування судової системи
України пов'язане зі становлен"
ням сильної та незалежної судо"
вої влади, здатної об'єктивно та
швидко вирішувати завдання, що
стоять перед правосуддям. Ста"
новлення судової влади як такої
пов'язане з подоланням ряду
серйозних перешкод. Частина з
них сягає своїми коренями ще у
радянські часи, коли правова си"
стема функціонувала під впли"
вом тоталітарної ідеології, пра"
вові цінності підмінювались
партійно"ідеологічними лозун"
гами, а деякі функції судових та

правоохоронних органів фак"
тично здійснювались партійни"
ми органами та органами дер"
жавного управління. Наслідком
цього було зниження авторитету
судів як органів, покликаних
здійснювати захист прав, свобод
і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб.
Принцип незалежності суду
(судової влади) є основою для
визначення
напрямів
функціонування судової систе"
ми, її взаємодії з законодавчою
та виконавчою системою. Цей
принцип визначає правовий
статус (положення) судових
органів (суду), їх самостійність
стосовно законодавчих та ви"
конавчих органів держави. За"
безпечується цей принцип
створенням належних юри"
дичних та інших гарантій, на"
самперед,
формальним
закріпленням їх на законодав"
чому рівні, наявністю власних
бюджетних коштів тощо.
Принцип незалежності суду
тісно переплітається з принци"
пом незалежності суддів, який є
базовим для визначення право"
вого статусу судді. Держава має
забезпечити дію цього принци"
пу рядом гарантій. До останніх
насамперед слід віднести на"
явність демократичної, передба"
ченої законом процедури фор"
мування суддівського корпусу,
яка б не допускала тиску з боку
законодавчої чи виконавчої вла"
ди. Важливими гарантіями є та"
кож належне фінансування, на"
явність власного, достатнього
бюджету, а також відповідне ма"
теріальне та соціальне забезпе"
чення. Як правовий статус судді,
так і гарантії забезпечення

принципу незалежності судді
повинні бути закріплені на зако"
нодавчому рівні.
2.1. Після другої світової війни
глобально змінився та продов"
жує змінюватися світопорядок.
Структурування
соціального
життя людства здійснюється за
допомогою
міжнародних
організацій, зо"
крема
–
міждержавних
об'єднань. На
сучасному етапі
саме міждер"
жавно"правові
системи визна"
чають основні
напрямки пра"
Л.А. Луць
вового розвит"
кандидат
ку людства. На
юридичних наук,
європейському
доцент
Львівського
континенті
національного
особливу роль
університету
серед
інших
імені І. Франка
міжнародних
спільностей
відіграють правові системи Ради
Європи та Європейського Сою"
зу.
Принцип
незалежності
суддів, який є законодавчо
закріплений був названий на
міжнародному рівні одним із ос"
новних засад безстороннього та
незалежного правосуддя (насам"
перед, ці положення фіксуються
у Міжнародній декларації 1985
р., у висновках конференції
Міжнародного об'єднання суддів
1987 р.). Європейська конвенція
з прав людини 1950 р. основною

Принцип незалежності суду (судової влади) є
основою для визначення напрямів
функціонування судової системи, її взаємодії з
законодавчою та виконавчою системою.
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гарантією забезпечення прав лю"
дини називає незалежний та без"
сторонній суд, і це положення у по"
дальшому підтверджується рядом
актів: рекомендацією № (94)12
Комітету Міністрів державам"чле"
нам Ради Європи щодо незалеж"
ності, професіоналізму та ролі
суддів, 1994 р.; Європейським стату"
том суддів 1996 р.; Європейською
Хартією про статус суддів 1998 р. та
ін. В Договорах (ст. 167 ЄС, 32 (b)
ЄОВС, 139 Євроатому) стосовно
Суду ЄС визначено, що судді по"
винні «бути особами, незалежність
яких не підлягає сумніву і які
наділені якостями, необхідними
для
виконання
службових
обов'язків на вищих судових поса"
дах у своїх країнах, або є експерта"
ми з питань права високої та за"
гальновизнаної кваліфікації».
З позицій зарубіжної та вітчизня"
ної літератури і практики неза"
лежність судді можна визнати доко"
наним фактом, коли:
• на законодавчому рівні
закріплено його правовий ста"
тус;
• відсутній зовнішній вплив;
• визначено порядок призна"
чення (обрання) суддів (бажа"
но народом чи парламентом,
або демократично обраним
органом – юридичною ра"
дою);
• визначено підстави та поря"
док звільнення судді з посади;
• судді встановлено належну за"
робітну плату та соціальне і ма"
теріальне забезпечення;
• існують відповідні умови
праці судді;
• діє принцип незмінюваності
судді.
Що ж до незалежності суду як орга"
ну судової влади, то до вищевказаних
ознак можна додати такі:
• наявність власного бюджету;
• вплив на процедуру обрання
суддів;
• наявність сильного корпора"
тивного об'єднання суддів;
• закріплення гарантій забез"
печення принципу незалеж"
ності суду та судді на законо"
давчому,
зокрема
конституційному рівні.
Забезпечення цих ознак покла"
дається на державу, яка повинна ство"
рити як юридичні, так і інші гарантії

додержання принципу суддівської
незалежності, який безпосередньо
впливає на процес формування пра"
вової держави.
3.1. Україна, маючи на меті ут"
вердитись як правова держава, ре"
формуючи попередній держав"
ний апарат, ідентифікує себе з
континентальним (романо"гер"
манським) типом правової систе"
ми. А тому при формуванні сучас"
ної правової системи України
формуються основні ознаки кон"
тинентального права: визнання
основним джерелом права норма"
тивно"правового акта; побудова
системи цих актів у певній
ієрархії (в якій вищу силу мають
закони, а в їх ієрархії – консти"
туція), їх кодифікованість; поділ
права на публічне та приватне; на"
явність органів конституційного
правосуддя та інші.
Не викликає сумніву, що стра"
тегічний вибір України щодо
об'єднання з європейськими право"
вими системами є об'єктивним та
необхідним. Цей вибір відображає
потребу України утвердитись в
якості повноправної європейської
держави. Реалізація цього вибору
має здійснюватися, насамперед, че"
рез
європейські
міждержавні
об'єднання: Раду Європи та Євро"
пейський Союз.
3.2. Україна з 1995 року увійшла до
складу Ради Європи, у зв'язку з чим
взяла на себе ряд зобов'язань, наве"
дених у Висновку ПАРЄ № 190
(1995), серед яких – прийняття Кон"
ституції та інших важливих для фор"
мування демократичної правової
держави законів, здійснення право"
вої реформи в цілому, зокрема судо"
вої. У зв'язку з останнім – прийняття
рамкового документа про правову
та судову реформу. Серед зо"
бов'язань у галузі правової реформи
чітко виділявся обов'язок щодо за"
безпечення, відповідно до прин"
ципів Ради Європи незалежності су"
дової влади, зокрема в плані
призначення та перебування на по"
саді суддів; залучення до процедури
призначення суддів професійної
асоціації суддів.
3.3. Паралельно з процесами
входження України до Ради Євро"
пи відбуваються процеси підго"
товки до правової інтеграції з
Європейським Союзом. Угода про
партнерство та співробітництво
між Україною та Євросоюзом 1994

р., набула чинності з 1 березня
1998 року і серед інших, містила
положення про підтримку Ук"
раїни в її зусиллях зміцнювати де"
мократію. Указом Президента Ук"
раїни від 11.06.1998 р. № 615/98
була затверджена Стратегія інтег"
рації України до Європейського
Союзу, а Указом № 1072/2000 –
схвалена національна Програма
інтеграції України до Євросоюзу.
Одним із головних напрямів ре"
формування правової системи Ук"
раїни Програма визначила рефор"
мування судової системи та
вдосконалення законодавства у
цій сфері, а серед основних прин"
ципів Програма закріплює прин"
цип незалежності суддів і підко"
рення їх тільки закону.
4.1. Дотримання Україною зо"
бов'язань стосовно виконання доку"
ментів Ради Європи чи Євросоюзу
лише частина нормативно"право"
вого масиву, що необхідно імпле"
ментувати у правову систему Ук"
раїни. Але якщо зважити на рівень
розвитку правової системи України
зокрема та її соціальної системи в
цілому, важко сказати, яка саме
кількість впроваджених у законодав"
ство України міжнародно"правових
договорів та інших актів є оптималь"
ною та необхідною для нас. А тому
при встановленні умов щодо вико"
нання державою"членом тих чи
інших зобов'язань як Рада Європи,
так і Євросоюз повинні виходити не
лише зі своїх прагматичних інте"
ресів, але й враховувати особливості
та можливості національних право"
вих систем, що дало б можливість
уникнути багатьох непорозумінь.
Україна, в свою чергу, повинна не
тільки виявляти свої наміри щодо
приведення своєї правової системи
у відповідність з європейськими
стандартами, але й вживати не"
обхідні заходи щодо практичного
реформування національної право"
вої системи. За таких умов зближен"
ня правової системи України з пра"
вовими системами Ради Європи та
Євросоюзу із стану декларацій та по"
бажань перейде у площину практич"
ної реалізації не тільки на політич"
ному рівні, але й на правовому.
Водночас необхідно усвідомлю"
вати, що реформа правової системи
України та входження її в євро"
пейських
правовий
простір
потрібна, насамперед, Україні. Ось
чому Українська держава повинна
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створити всі умови та передбачити
на рівні державної програми всі не"
обхідні заходи не тільки щодо впро"
вадження принципів і норм права
Ради Європи та Євросоюзу, але й
щодо підготовки правової системи
України до такого впровадження.
Це стосується, зокрема, і принципу
суддівської незалежності.
5.1. В Україні непорушним кон"
ституційним принципом правосуд"
дя визнано незалежність та недо"
торканість суддів. Згідно зі ст.126
Конституції України незалежність
та недоторканість суддів гаран"
тується Конституцією і законами
України. Цей принцип підтверд"
жується законодавчими положен"
нями щодо: заборони впливу на
суддів у будь"який спосіб і встанов"
лення особливого порядку призна"
чення та обрання суддів, звільнення
їх з посад, припинення повнова"
жень, відставки; встановлення
відповідальності за неповагу до суду;
створення необхідних умов для
діяльності судів; особливого поряд"
ку фінансування судів; визначення
статусу
та
системи
органів
суддівського самоврядування тощо.
Відповідно до ст.129 Конституції
України судді при здійсненні пра"
восуддя незалежні і підкоряються
лише закону. Це положення
підтверджується основними кон"
ституційними засадами судочинст"
ва, зафіксованими у цій же статті,
воно конкретизується у законах Ук"
раїни «Про судоустрій» (з ос"
танніми змінами від 21 червня 2001
р.) та «Про статус суддів» (зі зміна"
ми від 21 червня 2001 року). Закон
України «Про статус суддів» не
тільки визначив засадничі основи
незалежності суддів (ст. 3) (зокре"
ма, стосовно того, що «судді при
здійсненні правосуддя є незалеж"
ними, підкоряються тільки зако"
нові і нікому не підзвітні»; «гарантії
незалежності суддів встановлюють"
ся законом та Конституцією Ук"
раїни»; «держава гарантує фінансо"
ве
та
матеріально"технічне
забезпечення суддів та судів»), але й
зафіксував гарантії незалежності
суддів (глава ІІІ). Водночас Законом
України «Про внесення змін до За"
кону
України
«Про
органи
суддівського самоврядування» від
21 червня 2001 р. важлива роль
відводиться органам суддівського
самоврядування (конференціям,
зборам, з'їздам суддів) у вирішенні

питань внутрішньої діяльності
судів. Видається, що ефективна
діяльність саме цих органів та їх
вдосконалення може бути основою
для формування у майбутньому
стабільної професійної корпора"
тивної асоціації суддів України.
Важливим кроком у напрямку ре"
формування судової системи Ук"
раїни було прийняття в червні 2001
року ряду законів про внесення
змін до законодавчих актів, що
дістало неофіційну назву «малої су"
дової реформи». Зокрема, зміни бу"
ло внесено до законів «Про судо"
устрій України», «Про статус суддів»,
«Про органи суддівського самовря"
дування», «Про кваліфікаційні
комісії, кваліфікаційну атестацію і
дисциплінарну відповідальність
суддів судів України», Кримінально"
процесуального, Цивільного про"
цесуального та Арбітражного про"
цесуального кодексів України.
Ухвалення цих законів та прийнят"
тя Президентом України указів про
утворення відповідних судів і за"
твердження їх мережі дозволяє
стверджувати, що побудову систе"
ми судів загальної юрисдикції Ук"
раїни приведено у відповідність до
конституційних приписів.
На жаль, судова реформа в Ук"
раїні охопила не всі можливі на"
прямки реформування, зокрема,
можна було б перейти до чіткої
спеціалізації судів, як це й визначе"
но Конституцією та ін. І хоча судо"
во"правова реформа проводиться у
відповідності з європейськими
правовими стандартами, цілий ряд
проблем залишаються нерозв'яза"
ними або недостатньо вирішени"
ми. Зокрема, це стосується фактич"
ної
реалізації
принципу
незалежності судової влади та
суддів, належного професійного
рівня суддівського корпусу, ма"
теріально"технічного,
інфор"
маційного та соціального забезпе"
чення суддів і судів.
Важливим у цьому плані стало
прийняття у 2002 р. нового Закону
України «Про судоустрій». Проте ви"
дається, що передувати прийняттю
останнього, як і інших законодавчих
актів з питань реформування судової
системи, повинно було ухвалення
Верховною Радою України нової
концепції судово"правової рефор"
ми, в якій мали б знайти своє відоб"
раження як положення Конституції
України (1996 р.), так і основні вимо"

ги та правові стандарти Ради Європи
та Європейського Союзу.
Концепція повинна підкреслити
тісний взаємозв'язок між принци"
пом незалежності суду та принци"
пом незалежності суддів (останній
випливає з першого). Водночас не"
залежність суду визначається силь"
ною та незалежною судовою вла"
дою, тому в Концепції мали б
міститися чіткі юридичні та неюри"
дичні гарантії (в т.ч. наявність чіткої
системи стримувань і противаг між
різними гілками державної влади)
та умови такої незалежності. Серед
найважливіших умов незалежності
суддів слід віднести належний
рівень їх правової культури (зокре"
ма, психологічну здатність суддів до
реалізації принципу суддівської не"
залежності, яка (здатність) визна"
чається високим рівнем про"
фесійних знань і навичок).
На сучасному етапі соціально"
економічного розвитку України
найважливішим фактором неза"
лежності судової влади після про"
веденої «малої судової реформи» є
формування власного «бюджету»
судових органів, належне соціаль"
не і матеріальне забезпечення
суддів, вжиття державою практич"
них заходів щодо запобігання сто"
роннього впливу як на формуван"
ня суддівського корпусу, так і на
діяльність суддів по здійсненню
правосуддя.
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КОНСТИТУЦІЯ
УКРАЇНИ

Конституція України
(витяг)
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової вла"
ди здійснюють свої повноваження у встановлених
цією Конституцією межах і відповідно до законів
України.

• досягнення суддею шістдесяти п'яти років;

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верхо"
венства права.

• неможливості виконувати свої повноваження
за станом здоров'я;

Конституція України має найвищу юридичну силу.
Закони та інші нормативно"правові акти прийма"
ються на основі Конституції України і повинні
відповідати їй.

• порушення суддею вимог щодо несумісності;

Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Звернення до суду для захисту конституційних прав
і свобод людини і громадянина безпосередньо на
підставі Конституції України гарантується.

• припинення його громадянства;

• порушення суддею присяги;
• набрання законної сили обвинувальним виро"
ком щодо нього;
• визнання його безвісно відсутнім або оголо"
шення померлим;
• подання суддею заяви про відставку або про
звільнення з посади за власним бажанням.

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою Ук"
раїни, є частиною національного законодавства
України.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.
Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх
сімей.

Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів
гарантуються Конституцією і законами України.

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя неза"
лежні і підкоряються лише закону.

Вплив на суддів у будь"який спосіб забороняється.

Судочинство провадиться суддею одноособово, ко"
легією суддів чи судом присяжних.

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради Ук"
раїни затриманий чи заарештований до винесення
обвинувального вироку судом.

Основними засадами судочинства є:
• законність;

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів
Конституційного Суду України та суддів, які признача"
ються на посаду судді вперше.

• рівність усіх учасників судового процесу перед
законом і судом;
• забезпечення доведеності вини;

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав
або призначив, у разі:

• змагальність сторін та свобода в наданні ними
суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх пе"
реконливості;

• закінчення строку, на який його обрано чи
призначено;
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• підтримання державного обвинувачення в суді
прокурором;

внутрішнього переконання, що грунтується на ви"
могах закону.

• забезпечення обвинуваченому права на захист;

7. Гарантії самостійності судів і незалежності суддів
забезпечуються:

• гласність судового процесу та його повне
фіксування технічними засобами;

• особливим порядком призначення, обрання, при"
тягнення до відповідальності та звільнення суддів;

• забезпечення апеляційного та касаційного ос"
карження рішення суду, крім випадків, встанов"
лених законом;

• незмінюваністю суддів та їх недоторкан"
ністю;
• порядком здійснення судочинства, встановле"
ним процесуальним законом, таємницею поста"
новлення судового рішення;

• обов'язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші засади
судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.

• забороною втручання у здійснення правосуддя;

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються
до юридичної відповідальності.

• відповідальністю за неповагу до суду чи судді,
встановленою законом;
• особливим порядком фінансування та ор"
ганізаційного забезпечення діяльності судів,
встановленим законом;

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та
належні умови для функціонування судів і діяльності
суддів. У Державному бюджеті України окремо виз"
начаються видатки на утримання судів.

• належним матеріальним та соціальним забез"
печенням суддів;

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів
діє суддівське самоврядування.

• функціонуванням органів суддівського само"
врядування;
• визначеними законом засобами забезпечен"
ня особистої безпеки суддів, їх сімей, майна, а
також іншими засобами їх правового захисту.
8. При прийнятті нових законів або внесенні змін
до чинних законів не допускається звуження змісту
та обсягу передбачених законом гарантій са"
мостійності судів, незалежності та правової захище"
ності суддів.

Закон України
«Про судоустрій України»
(витяг)
Стаття 14. Самостійність судів і незалежність суддів
1. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Судді
при здійсненні правосуддя незалежні від будь"якого
впливу, нікому не підзвітні і підкоряються лише закону.

Закон України
«Про статус суддів»

2. Гарантії самостійності судів і незалежності суддів
визначаються Конституцією України, цим та іншими
законами.

(витяг)

3. Органи та посадові особи державної влади, органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи, громадя"
ни та їх об'єднання, а також юридичні особи зобов'язані
поважати незалежність суддів і не посягати на неї.

Стаття 11. Забезпечення незалежності суддів.
1. Незалежність суддів забезпечується:
• встановленим законом порядком їх обрання
(призначення), зупинення їх повноважень та
звільнення з посади;

4. Звернення до суду громадян, організацій чи по"
садових осіб, які відповідно до закону не є учасника"
ми судового процесу, з приводу розгляду конкрет"
них справ судом не розглядаються, якщо інше не
передбачено процесуальним законом.

• особливим порядком присвоєння військових
звань суддям військових судів;
• передбаченою законом процедурою здійснен"
ня правосуддя;

5. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд
або суддів у будь"який спосіб, неповага до суду чи
суддів, збирання, зберігання, використання і поши"
рення інформації усно, письмово або в інший спосіб
з метою завдати шкоди їх авторитету чи вплинути на
неупередженість суду забороняється і тягне перед"
бачену законом відповідальність.

• таємницею прийняття судового рішення і за"
бороною її розголошення;
• забороною під загрозою відповідальності втру"
чання у здійснення правосуддя;
• відповідальністю за неповагу до суду чи судді;

6. Суддям забезпечується свобода неупередженого
вирішення судових справ відповідно до їх

• правом судді на відставку;
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• недоторканністю суддів;

6. Підсудність справи визначається Головою Верхов"
ного Суду України або його заступником. При цьому
справа не може розглядатись тим судом, у якому обви"
нувачений працював суддею.

• створенням необхідних організаційно"техніч"
них та інформаційних умов для діяльності судів,
матеріальним і соціальним забезпеченням
суддів відповідно до їх статусу;

Стаття 14. Відповідальність за неповагу до суду або
судді.

• особливим порядком фінансування судів;
• системою органів судового самоврядування.

Прояв неповаги до суду або судді з боку осіб, які бе"
руть участь у справі або присутні у судовому засіданні,
а так само вчинення поза судовим засіданням будь"
яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду чи судді
у зв'язку з їх службовою діяльністю, тягнуть за собою
відповідальність згідно з законом.

2. Всі державні органи, установи та організації, орга"
ни місцевого самоврядування, громадяни та їх
об'єднання зобов'язані поважати незалежність судо"
вих органів і не посягати на неї.
3. Гарантії незалежності судді, включаючи заходи
його правового захисту, матеріального і соціального
забезпечення, передбачені цим Законом, поширю"
ються на всіх суддів України і не можуть бути скасо"
вані чи знижені іншими нормативними актами Ук"
раїни і Автономної Республіки Крим.

Стаття 15. Припинення повноважень судді
1. Суддя звільняється з посади органом, що його об"
рав або призначив, у разі:
• закінчення строку, на який його обрано чи
призначено;

Стаття 12. Недопустимість втручання у діяльність
судді щодо здійснення правосуддя.

• досягнення суддею шістдесяти п'яти років;
• неможливості виконувати свої повноваження
за станом здоров'я;

1. Будь"яке не передбачене законом втручання в діяль"
ність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і
тягне за собою відповідальність згідно з законом.

• порушення суддею вимог щодо несумісності;
• порушення суддею присяги;

2. Суддя не зобов'язаний давати будь"які пояснення
щодо суті розглянутих справ або справ, які знаходять"
ся в його провадженні, а також давати їх будь"кому для
ознайомлення, інакше як у випадках і порядку, перед"
бачених законом.

• набрання законної сили обвинувальним виро"
ком щодо нього;
• припинення його громадянства;
• визнання його безвісно відсутнім або оголо"
шення померлим;

Стаття 13. Недоторканність суддів.

• подання суддею заяви про відставку або про
звільнення з посади за власним бажанням.

1. Судді – недоторканні. Недоторканність судді по"
ширюється на його житло, службове приміщення,
транспорт і засоби зв'язку, кореспонденцію, належне
йому майно і документи.

Повноваження судді припиняються у разі його
смерті.
2. Про наявність підстав для припинення повнова"
жень судді та про висунення кандидатур для обран"
ня суддею голова суду, в якому працює суддя, або го"
лова вищестоящого суду повідомляє орган, який
призначив або обрав суддю, в строк не більше одно"
го місяця з дня виникнення підстав, передбачених
Законом. До повідомлення додаються документи, які
свідчать про наявність підстав для припинення по"
вноважень судді.

2. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради Ук"
раїни затриманий чи заарештований до винесення
обвинувального вироку судом.
3. Суддя не може бути затриманий за підозрою у вчи"
ненні злочину, а також підданий приводу чи примусо"
во доставлений у будь"який державний орган в поряд"
ку провадження у справах про адміністративні
правопорушення. Суддя, затриманий за підозрою у
вчиненні злочину чи адміністративного правопору"
шення, стягнення за яке накладається у судовому по"
рядку, повинен бути негайно звільнений після з'ясу"
вання його особи.

3. Суддя не пізніш як за місяць до досягнення
65"річного віку повинен подати особисту заяву про
припинення своїх повноважень на ім'я голови суду
чи голови вищестоящого суду, органу, який призна"
чив або обрав суддю. В разі неподання в установле"
ний термін особистої заяви повноваження судді
припиняються через місяць з дня досягнення
відповідного віку без права на відставку.

4. Проникнення в житло чи службове приміщення
судді, в його особистий чи службовий транспорт,
проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослухо"
вування його телефонних розмов, особистий обшук
судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції,
речей і документів можуть провадитись тільки за
вмотивованим рішенням суду, а також за згодою
судді в разі прийняття головою відповідного суду
рішення про вжиття спеціальних заходів забезпе"
чення безпеки.
5. Кримінальна справа щодо судді Конституційного
Суду України та будь"якого суду загальної юрисдикції
розглядається у першій інстанції апеляційним судом.
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Основні принципи незалежності
судових органів
Сьомий Конгрес Організації Об'єднаних Націй з
профілактики злочинності та поводження з право"
порушниками,
посилаючись на Каракаську декларацію, одно"
стайно прийняту шостим Конгресом Організації
Об'єднаних Націй з профілактики злочинності та
поводження з правопорушниками і схвалену Гене"
ральною Асамблеєю в її резолюції 35/171 від
15 грудня 1980 року,
посилаючись також на резолюцію 16, прийняту
шостим Конгресом Організації Об'єднаних Націй з
профілактики злочинності та поводження з право"
порушниками, в якій Конгрес звернувся до Комітету
профілактики злочинності та боротьби з нею з про"
ханням включити в число першочергових питань
розробку керівних принципів незалежності суддів,
посилаючись далі на рішення 1984/153 Еко"
номічної Соціальної Ради від 25 травня 1984 року, в
якому Рада запропонувала міжрегіональній підго"
товчій нараді з питань розробки і застосування стан"
дартів і норм Організації Об'єднаних Націй в галузі
карного правосуддя завершити розробку проекту
керівних принципів незалежності судових органів,
сформульованого Комітетом з профілактики злочин"
ності та боротьби з нею на її восьмій сесії, і просила
Генерального секретаря представити остаточний
текст сьомому Конгресу для прийняття,
з задоволенням беручи до відома роботу, виконану
в цьому напрямі Комітетом з профілактики злочин"
ності та боротьби з нею і міжрегіональною підготов"
чою нарадою для сьомого Конгресу Організації
Об'єднаних Націй з профілактики злочинності та
поводження з правопорушниками, який проходив у
Варенні (Італія) з 24 по 28 вересня 1984 року,
з задоволенням беручи далі до уваги детальне обго"
ворення на сьомому Конгресі Організації Об'єдна"
них Націй з профілактики злочинності і поводження
з правопорушниками питання про проект керівних
принципів незалежності судових органів, в резуль"
таті якого були сформульовані Основні принципи
незалежності судових органів,

Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146
Генеральної Асамблеї
від 29 листопада та 13 грудня 1985 року
Вступ
Одним з головних підсумків сьомого Конгресу Ор"
ганізації Об'єднаних Націй з профілактики зло"
чинності і поводження з правопорушниками, що
проходив у Мілані (Італія) з 26 серпня по 6 вересня
1985 року, є прийняття Основних принципів неза"
лежності судових органів. У своїй резолюції про
Основні принципи, яка наводиться нижче, Кон"
грес рекомендував їх для використання в межах
національної, регіональної та міжрегіональної
діяльності і закликав Комітет з профілактики зло"
чинності та боротьби з нею розглянути питання
про ефективне впровадження їх у першу чергу.
Конгрес просив Генерального секретаря Ор"
ганізації Об'єднаних Націй вжити належних за"
ходів для забезпечення максимально широкого
розповсюдження Основних принципів і підготува"
ти доповідь про їх здійснення. В своїй резолюції
40/146 від 13 грудня 1985 року Генеральна Асамб"
лея вітала Основні принципи і запропонувала уря"
дам дотримуватися їх та брати до уваги в межах
свого національного законодавства і практики.
За рекомендацією Комітету з профілактики зло"
чинності та боротьби з нею Економічна і Соціаль"
на Рада запропонувала державам"членам кожних
п'ять років, починаючи з 1988 року, інформувати
Генерального секретаря про результати, досягнуті
в здійсненні Основних принципів (резолюція
1986/10 від 21 травня 1986 року). Сюди входили б
інформація, що стосувалася б розповсюдження їх,
включення в національне законодавство проблем,
що виникають у ході діяльності по їх здійсненню
на національному рівні, а також допомога, яка,
можливо, буде потрібна з боку міжнародної
спільноти. Генеральна Асамблея вітала цю реко"
мендацію Ради в своїй резолюції 41/149 від 4 груд"
ня 1986 року про права людини при здійсненні
правосуддя.
В Основних принципах підкреслюється, що не"
залежність судових органів гарантується держа"
вою і закріплюється в конституції або законах
країни. Правосуддя вимагає, щоб кожен мав право
на справедливий і публічний розгляд в компетент"
ному, незалежному та об'єктивному суді відповідно
до принципів, проголошених в Загальній декла"
рації прав людини (стаття 10), Міжнародному
пакті про громадянські й політичні права (стаття
14) та інших документах Організації Об'єднаних
Націй. Для здійснення цього права необхідно мати
незалежний судовий орган.

• приймає Основні принципи незалежності су"
дових органів, викладені в Додатку до цієї резо"
люції;
• рекомендує Основні принципи до виконання
і вжиття заходів на національному, регіональ"
ному та міжрегіональному рівнях з урахуван"
ням політичних, економічних, соціальних та
культурних умов і традицій кожної країни;
• закликає уряди брати до уваги в межах їхньо"
го національного законодавства й шанувати
Основні принципи;
• закликає також держав"членів довести Ос"
новні принципи до відома суддів, юристів,
співробітників виконавчих і законодавчих ор"
ганів, а також широкої громадськості;
• нагально закликає регіональні комісії,
регіональні та міжрегіональні установи, що
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займаються питаннями профілактики зло"
чинності й поводження з правопорушниками,
спеціалізовані установи та інші органи систе"
ми Організації Об'єднаних Націй, інші
відповідні міжурядові організації та неурядові
організації, що мають консультативний статус
при Економічній і Соціальній Раді, брати ак"
тивну участь у втіленні в життя цих Основних
принципів;

безпечувати суддів можливістю діяти відповідно до
цих принципів,
враховуючи, що на суддів покладається обов'язок
приймати остаточне рішення з питань життя і
смерті, свободи, прав, обов'язків і власності грома"
дян,
враховуючи, що шостий Конгрес Організації
Об'єднаних Націй з профілактики злочинності і
поводження з правопорушниками в своїй резо"
люції 16 просив Комітет профілактики злочин"
ності та боротьби з нею включити до першочерго"
вих завдань розробку керівних принципів, що
стосуються незалежності суддів та відбору, про"
фесійної підготовки і статусу суддів та прокурорів,
враховуючи в зв'язку з цим, що потрібно в першу
чергу розглянути питання про роль судів у системі
правосуддя і важливість їхнього відбору, підготовки
й поведінки,
урядам слід було б брати до уваги і шанувати в
межах свого національного законодавства і прак"
тики, доводити до відома суддів, адвокатів,
працівників виконавчих і законодавчих органів і
широкої громадськості такі основні принципи,
сформульовані для того, щоб допомогти держа"
вам"членам у вирішенні завдань забезпечення і
зміцнення незалежності судових органів. Принци"
пи сформульовані головним чином для про"
фесійних суддів, однак при необхідності вони
рівною мірою можуть застосовуватись і до непро"
фесійних суддів, якщо такі є.

• закликає Комітет профілактики злочинності та
боротьби з нею розглянути в першу чергу пи"
тання про ефективність виконання цієї резо"
люції;
• просить Генерального секретаря вжити на"
лежних заходів для забезпечення максимально
широкого розповсюдження Основних прин"
ципів;
• просить також Генерального секретаря підго"
тувати доповідь про здійснення Основних
принципів;
• просить далі Генерального секретаря нада"
вати державам"членам, на їх прохання, допо"
могу у здійсненні Основних принципів і регу"
лярно представляти доповідь з цього питання
Комітету профілактики злочинності та бо"
ротьби з нею;
• просить довести цю резолюцію до відома
всіх відповідних органів Організації Об'єдна"
них Націй.

Незалежність судових органів
1. Незалежність судових органів гарантується дер"
жавою і закріплюється в конституції або законах
країни. Усі державні та інші установи зобов'язані
шанувати незалежність судових органів і дотриму"
ватися її.
2. Судові органи вирішують передані їм справи
безсторонньо, на основі фактів і відповідно до зако"
ну, без будь"яких обмежень, неправомірного впливу,
спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи
непрямого, з будь"якого боку і з будь"яких би то не
було причин.
3. Судові органи володіють компетенцією стосов"
но всіх питань судового характеру і мають винятко"
ве право вирішувати, чи входить передана їм справа
до їхньої встановленої законом компетенції.
4. Не повинно мати місця неправомірне чи не"
санкціоноване втручання в процес правосуддя, і
судові рішення, винесені суддями, не підлягають
перегляду. Цей принцип не перешкоджає здійсню"
ваному відповідно до закону судовому перегляду
чи пом'якшенню вироків, винесених судовими ор"
ганами.
5. Кожна людина має право на судовий розгляд у
звичайних судах або трибуналах, які застосовують
встановлені юридичні процедури. Не повинні ут"
ворюватися трибунали, що не застосовують вста"
новлені належним чином юридичні процедури, з
метою підміни компетенції звичайних судів або
судових органів.

Додаток
Основні принципи незалежності судових органів
Враховуючи, що в Статуті Організації Об'єднаних
Націй народи світу заявляють, зокрема, про свою
рішучість створити умови, за яких можна дотриму"
ватися справедливості, щоб забезпечити міжна"
родне співробітництво в заохоченні і розвитку по"
ваги до прав людини і основних свобод без
будь"якої різниці,
враховуючи, що в Загальній декларації прав лю"
дини втілені, зокрема, принципи рівності перед за"
коном, презумпції невинності і права на справед"
ливий і відкритий судовий розгляд компетентним,
незалежним і неупередженим судом, заснованим
відповідно до закону,
враховуючи, що Міжнародний пакт про еко"
номічні, соціальні і культурні права і Міжнародний
пакт про громадянські і політичні права гарантують
також право бути судженим без невиправданої за"
тримки,
враховуючи, що все ще часто існує невідповідність
між уявленням про ці принципи і фактичним стано"
вищем,
враховуючи, що при організації і відправленні
правосуддя в кожній країні слід керуватися цими
принципами і що треба докладати зусиль для повно"
го втілення їх у життя,
враховуючи, що норми, які стосуються здійснення
функцій судді, мають бути націленими на те, щоб за"
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6. Принцип незалежності судових органів дає су"
довим органам право і вимагає від них забезпечення
справедливого ведення судового розгляду і дотри"
мання прав сторін.
7. Кожна держава"член повинна надавати відповідні
засоби, які давали б змогу судовим органам належним
чином виконувати свої функції.

16. Без шкоди для якоїсь дисциплінарної проце"
дури чи якогось права на апеляцію або компен"
сацію з боку держави відповідно до національних
законів суддям слід користуватися особистим
імунітетом від судового переслідування за фінан"
сову шкоду, спричинену в результаті хибних дій чи
упущень, які мали місце при здійсненні ними своїх
судових функцій.

Свобода слова та асоціацій
8. Відповідно до Загальної декларації прав людини
члени судових органів, як і інші громадяни, корис"
туються свободою слова, віровизнання, асоціацій
та зборів; однак, керуючись такими правами, судді
повинні поводитись завжди таким чином, щоб за"
безпечити повагу до своєї посади і зберегти неупе"
редженість і незалежність судових органів.
9. Судді володіють свободою організовувати
асоціації суддів чи інші організації та вступати до
них для оборони своїх інтересів, удосконалення
професійної підготовки і збереження своєї судової
незалежності.

Покарання, усунення від посади і звільнення
17. Звинувачення або скарга, що надійшли на суд"
дю в ході виконання ним своїх судових і про"
фесійних обов'язків, повинні бути невідкладно і
безсторонньо розглянуті згідно з відповідною
процедурою. Суддя має право на відповідь і спра"
ведливий розгляд. На початковому етапі розгля"
дання скарги має проводитись конфіденційно, як"
що суддя не звернеться з проханням про інше.
18. Судді можуть бути тимчасово усунуті від посади
або звільнені тільки з причин їх нездатності викону"
вати свої обов'язки чи поведінки, невідповідної до
посади, яку вони займають.
19. Усі процедури покарання, усунення від посади і
звільнення мусять визначатися відповідно до вста"
новлених правил судової поведінки.
20. Рішення про дисциплінарне покарання, усунення
від посади чи звільнення повинні бути предметом неза"
лежної перевірки. Цей принцип може не застосовува"
тися до рішень Верховного суду або до рішень законо"
давчих органів, прийнятих при розгляді справ у
порядку імпічменту або при дотриманні аналогічної
процедури.

Кваліфікація, підбір і підготовка
10. Особи, відібрані для судових посад, повинні ма"
ти високі моральні якості і здібності, а також
відповідну підбору кваліфікацію в галузі права.
Будь"який метод підбирання суддів мусить гаран"
тувати від призначення суддів за неправомірними
мотивами. При підборі суддів не повинно бути
дискримінації щодо даної особи за ознаками раси,
кольору шкіри, статі, релігії, політичних та інших
переконань, національного чи соціального поход"
ження, майнового стану та ін.; однак вимога про те,
щоб кандидат на юридичну посаду був громадяни"
ном відповідної країни, не повинна розглядатися
як дискримінаційна.

Рекомендація № (94) 12
«Незалежність, дієвість та роль суддів»
УХВАЛЕНА
Комітетом Міністрів Ради Європи
на 518 засіданні заступників Міністрів
13 жовтня 1994 р.

Умови служби та термін повноважень
11. Термін повноважень суддів, їх незалежність, без"
пеку, відповідну винагороду, умови служби, пенсії і
вік виходу на пенсію повинні належним чином га"
рантуватися законом.
12. Судді, яких призначають чи обирають, мають
гарантований термін повноважень до обов'язкового
виходу на пенсію чи завершення строку повнова"
жень там, де це встановлено.
13. Підвищення суддів на посаді там, де є така сис"
тема, слід здійснювати на основі об'єктивних фак"
торів, зокрема здібностей, моральних якостей і
досвіду.
14. Розподіл справ між суддями в судах, до яких вони
належать, є внутрішньою справою судової
адміністрації.

Комітет Міністрів, згідно статті 15 b Статуту Ради
Європи,
враховуючи статтю 6 Конвенції про захист прав та
основних свобод людини (далі – Конвенція), у якій
визначено, що «кожна людина має право на справед"
ливий і відкритий розгляд впродовж розумного
строку незалежним і безстороннім судом, створе"
ним відповідно до закону»;
враховуючи Основні принципи Організації
Об'єднаних Націй щодо незалежності правосуддя,
які були ухвалені Загальною Асамблеєю ООН у лис"
топаді 1985 року;

Професійна таємниця та імунітет
15. Судді зобов'язані зберігати професійну таємни"
цю щодо своєї роботи та конфіденційної інфор"
мації, отриманої в ході виконання ними своїх
обов'язків, за винятком відкритих судових роз"
глядів, і їх не можна примушувати давати свідчення
з таких питань.

відзначаючи важливість ролі суддів та інших осіб,
що здійснюють судочинство, у забезпеченні захисту
прав та основних свобод людини;
бажаючи забезпечити незалежність суддів з тим,
щоб посилити верховенство права в демократичних
державах;
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усвідомлюючи необхідність зміцнити положення
та владу суддів з тим, щоб було встановлено дієву та
справедливу правову систему;

не вживались заходи, які можуть поставити під
загрозу незалежність суддів.
• Всі рішення стосовно професійної кар'єри
суддів повинні мати в основі об'єктивні кри"
терії; як обрання, так і кар'єра суддів повинні
базуватись на заслугах, з урахуванням їхньої
кваліфікації, чеснот, здібностей та результатів
їхньої праці. Орган, який є уповноваженим
приймати рішення щодо обрання та кар'єри
суддів, повинен бути незалежним від уряду та
адміністративних органів. Для гарантії неза"
лежності цього органу мають бути запровад"
жені такі положення, як, наприклад, нагляд за
тим, щоб його члени призначались судовою
владою, і щоб орган самостійно приймав
рішення про власні правила процедури.
Однак, якщо конституція, законодавство чи тра"
диції дозволяють урядові брати участь у призна"
ченні суддів, то необхідні гарантії того, щоб на такі
процедури призначення не впливали інші мотиви,
аніж ті, що пов'язані з викладеними вище об'єктив"
ними критеріями. Гарантами цього можуть бути,
наприклад:

розуміючи, що бажано було б забезпечити вико"
нання суддівських обов'язків, які спрямовані на за"
хист інтересів кожної особи,
рекомендує урядам держав"членів ужити всіх не"
обхідних заходів або зробити їх більш ефективними
з тим, щоб піднести роль як кожного окремого судді,
так і всього суддівського корпусу в цілому, та зміцни"
ти їхню незалежність і дієвість, зокрема, через засто"
сування таких принципів:
Сфера застосування рекомендації
1. Ця рекомендація застосовується по відношенню
до кожної особи, яка здійснює судочинство; до ко"
ла цих осіб належать ті, на кого покладено
вирішення питань конституційного, кримінально"
го, цивільного, комерційного та адміністративно"
го права.
2. Викладені у цій рекомендації принципи застосо"
вуються також по відношенню до громадських суддів
(непрофесіоналів) та до інших осіб, що здійснюють
судочинство, якщо тільки з контексту не стає очевид"
ним, що ці принципи застосовуються виключно до
суддів"професіоналів, як це виявляється у випадках,
коли йдеться про оплату та професійну суддівську
кар'єру.

• спеціальний незалежний та компетент"
ний орган, від якого уряд отримує поради і
втілює їх на практиці; або
• право особи подавати до незалежного ор"
гану апеляцію з метою оскаржити рішення;
або

Принцип I – Загальні принципи, що мають
відношення до незалежності суддів
1. Необхідно вжити всіх належних заходів для забез"
печення, захисту та посилення незалежності суддів.
2. Необхідно, зокрема, вжити таких заходів:

• орган влади, який приймає рішення про
заходи запобігання будь"якому неправо"
мочному та незаконному впливу.
• Судді повинні приймати свої рішення цілком
незалежно і мати змогу діяти без обмежень, без
неправомочного впливу, підбурення, тиску, по"
гроз, неправомочного прямого чи непрямого
втручання, незалежно, з чийого боку та з яких
мотивів воно б не здійснювалось. У законі ма"
ють бути передбачені санкції проти осіб, які на"
магаються у такий спосіб впливати на суддів.
Судді мають бути цілком вільними у винесенні
неупередженого рішення у справі, яку вони
розглядають, покладатись на своє внутрішнє
переконання, власне тлумачення фактів та чин"
не законодавство. Судді не зобов'язані давати
звіт щодо справ, які знаходяться в їх провад"
женні, ніякій особі, яка не належить до системи
судової влади.

• Незалежність суддів має бути гарантована
відповідно до положень Конвенції та консти"
туційних принципів, наприклад, через запро"
вадження відповідних положень до консти"
туцій чи інших законодавчих актів, або через
включення положень цієї рекомендації до си"
стеми внутрішнього права. Відповідно до пра"
вових традицій кожної із держав, ці положен"
ня можуть передбачати, наприклад, таке:
• рішення суддів не повинні переглядатись
інакше, ніж через визначену законом про"
цедуру апеляцій;
• строк перебування суддів на посаді та оп"
лата їхньої праці повинні забезпечуватись
законом;

• На розподіл судових справ між суддями не по"
винно впливати бажання однієї із сторін у
справі або будь"якої особи, яка є зацікавленою в
результатах цієї справи. Такий розподіл може
здійснюватись, наприклад, шляхом жеребку"
вання, через систему автоматичного розподілу
за алфавітним порядком або через іншу
подібну систему.

• ніякий інший орган, окрім самих судів, не
може приймати рішення щодо компетенції
суду, яка визначається законом;
• за винятком рішень про амністію, поми"
лування чи інших подібних рішень, уряд чи
адміністрація не повинні мати права прий"
мати рішення, які скасовують попередні
рішення суду.

• Суддя не може бути увільнений від провад"
ження у справі без поважних на те причин, яки"
ми є важке захворювання або особиста заінте"

• Виконавча та законодавча влади повинні за"
безпечити, щоб судді були незалежними і щоб
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ресованість цього судді у справі. Кожна із при"
чин, так само як і порядок увільнення, повинні
бути визначені законом, і на них ніяк не можуть
впливати інтереси уряду чи адміністративних
органів. Рішення щодо увільнення когось із
суддів від провадження у справі повинно прий"
матись уповноваженим органом, який наділе"
ний такою ж незалежністю в плані судочинства
як і самі судді.
3. Судді – незалежно від того, чи було їх призна"
чено, чи обрано – беззмінно перебувають на по"
саді до часу досягнення ними віку обов'язкового
виходу на пенсію або до закінчення строку їхніх
повноважень.

Принцип IV – Об'єднання
Судді повинні бути вільними у створенні
об'єднань, які самостійно або спільно з іншим ор"
ганом оберігають незалежність суддів та захища"
ють їхні інтереси.
Принцип V – Зобов'язання суддів
1. У процесі судочинства судді мають право захища"
ти права та свободи будь"якої особи.
2. Судді мають право і повинні мати повноваження
виконувати свої суддівські обов'язки для забезпечен"
ня належного застосування закону та для справедли"
вого, ефективного і швидкого розгляду судових
справ.

Принцип II – Повноваження суддів
1. Юрисдикція судді повинна поширюватись на
будь"яку особу, що пов'язана зі справою, включаючи
також державні органи або їхніх представників.
2. Для виконання суддівських функцій, обстоюван"
ня авторитету суддів та поваги до суду судді повинні
бути наділені достатніми повноваженнями та бути в
змозі їх здійснювати.

3. Судді, зокрема, зобов'язані:
• діяти у кожній справі цілком незалежно та бу"
ти захищеним від будь"якого стороннього
впливу;
• проводити справу неупереджено, спираю"
чись на власну оцінку фактів та власне витлу"
мачення закону; забезпечити, щоб кожна сто"
рона мала однакові можливості бути
заслуханою, і щоб процедурні права кожної із
сторін дотримувались відповідно до поло"
жень Конвенції;

Принцип III – Відповідні умови праці
Для створення відповідних умов праці, які дозволять
суддям ефективно працювати, необхідно, зокрема:

• утримуватись від винесення вироку у справі
чи відмовитись від розгляду справи, коли на
те існують достатні причини, і лише в цьому
випадку. Такі причини повинні бути визначені
законом і можуть стосуватись, наприклад,
серйозних захворювань, суперечності інтере"
су або інтересів правосуддя;

• укомплектувати штати достатньою кількістю
суддів та забезпечити їм перед їхнім призначен"
ням та протягом їхньої кар'єри необхідну про"
фесійну підготовку, прикладом якої може бути
стажування у судах та, за можливості, в інших ор"
ганах та інстанціях влади. Судді не повинні опла"
чувати таку професійну підготовку; ця підготов"
ка має бути спрямована на вивчення нового
законодавства та судової практики. У разі не"
обхідності така підготовка повинна включати
навчальні візити до органів влади та судів в євро"
пейських та інших зарубіжних країнах;

• роз'яснити, у разі необхідності, неупереджено
кожній із сторін окремі процедурні питання;
• заохочувати сторони, якщо це необхідно, до
дружнього врегулювання;
• за винятком випадків, коли закон або прак"
тика, що має місце, передбачають інше, чітко
та повністю вмотивовувати своє рішення, ко"
ристуючись легкозрозумілою термінологією;

• забезпечити те, щоб статус і винагорода суддів
відповідали гідності їхньої професії та
відповідальності, яку вони беруть на себе;
• запровадити чітко означену структуру з тим,
щоб комплектувати штати кваліфікованими
суддями та закріплювати їх;

• проходити будь"яку необхідну перепідготовку
з тим, щоб виконувати суддівські функції ефек"
тивно та неупереджено.

• надати в розпорядження суддів допоміжний
персонал та відповідне обладнання, зокрема, за"
соби для діловодства та зв'язку, з тим, щоб вони
могли діяти ефективно та без невиправданих за"
тримок;

Принцип VI – Невиконання обов'язків
і дисциплінарні порушення
1. Коли судді не виконують своїх обов'язків ефек"
тивно та неупереджено або коли мають місце
дисциплінарні порушення, мають бути вжиті всі
необхідні заходи, за умови, що вони не вплива"
ють на незалежність правосуддя. Відповідно до
конституційних принципів та правової традиції
кожної із держав, можуть бути вжиті, наприклад,
такі заходи:

• ужити відповідних заходів з тим, щоб доручи"
ти виконувати несудові завдання іншим осо"
бам, відповідно до Рекомендації NR (86) 12 що"
до заходів, які спрямовані зменшити
перевантаження у роботі судів.
2. Для гарантії безпеки суддів мають бути вжиті всі
належні заходи, зокрема, в приміщенні суду має бути
присутня охорона, або правоохоронні органи ма"
ють охороняти суддів, яким можуть серйозно погро"
жувати або вже погрожують.

• усунення судді від провадження у справі;
• доручення судді виконання інших завдань в
межах суду;
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• штрафні санкції, як, наприклад, зменшення
розміру винагороди протягом якогось періоду
часу;
• тимчасове
функцій.

призупинення

суддівських

2. Судді, яких було призначено безстроково, не
можуть бути відкликані без достатніх на те причин
до досягнення ними пенсійного віку. Такі причини
повинні бути закріплені в чітко визначених зако"
ном положеннях і можуть мати застосування у
країні, в якій суддя обирається на визначений
строк; вони можуть стосуватись випадків, коли
суддя не в змозі відправляти судочинство, або ж він
здійснив кримінальний злочин чи серйозно пору"
шив дисциплінарні правила.
3. Коли необхідно застосовувати положення, які
передбачені в пунктах 1 та 2 цієї статті, держава має
розглянути можливість створення – відповідно до
закону – спеціального повноважного органу, який
повинен накладати санкції та вживати дис"
циплінарні заходи, якщо такі заходи не вживає суд.
Рішення такого органу повинні контролюватись
судовим органом найвищої інстанції, або ж він сам
може бути таким органом найвищої інстанції. У за"
коні повинна бути передбачена відповідна проце"
дура для того, щоб суддя, якого це стосується, міг
скористатись, по меншій мірі, гарантованою судо"
вою процедурою, яка передбачена у Конвенції.
Йдеться, зокрема, про розгляд справи упродовж ро"
зумного строку та право відповіді на будь"яке вису"
нуте обвинувачення.

рый является независимым от других ветвей госу"
дарственной власти. Судья, как представитель су"
дебного органа, должен быть в состоянии осуще"
ствлять судебную власть, будучи свободным от
социального, политического и экономического
давления и независимо от других судей или адми"
нистрации судов.
Статья 3. Подчинение закону
При исполнении судейских обязанностей судья
подчиняется только закону и должен руководство"
ваться только законом.
Статья 4. Личная автономия
Никто не должен давать или пытаться давать судье
любые приказы или инструкции, которые могут по"
влиять на судебные решения судьи, за исключением,
отдельных случаев, где мнения высказываются по
аппеляции судом более высокой инстанции.
Статья 5. Беспристрастность и сдержанность
При исполнении своих обязанностей судья дол"
жен быть беспристрастным и выглядеть таковым.
Судья должен исполнять свои обязанности с вни"
манием и уважением к суду и всем лицам, вовлечен"
ным в процесс.
Статья 6. Эффективность
Судья должен прилежно и эффективно исполнять
свои обязанности без каких"либо неправомерных
промедлений.
Статья 7. Деятельность вне суда

Всеобщая хартия судей
Преамбула
Судьи разных стран мира выработали проект этой
Хартии. Настоящая Хартия является результатом их
работы и утверждена членами Международной Ас"
социации судей в качестве базового документа.

Судья не должен выполнять какую"либо другую
функцию, публичную или частную, оплачиваемую
или неоплачиваемую, которая несовместима с обя"
занностями и статусом судьи.
Судья не должен быть субъектом назначения из"
вне без его или ее согласия.
Статья 8. Безопасность судьи

Статья 1. Независимость
Судьи во всей их работе обеспечивают право каждо"
го человека на справедливое судебное разбиратель"
ство. Они содействуют своевременному, справедли"
вому и публичному слушанию дел независимым и
беспристрастным органом правосудия, установлен"
ным законом, для определения гражданских прав и
обязанностей личности или обвинения в соверше"
нии преступления против них.
Независимость судьи является обязательной для
беспристрастного отправления правосудия со"
гласно закона. Она неделима. Все институты и ор"
ганы власти, как национальные, так и международ"
ные,
должны
уважать
и
защищать
эту
независимость.
Статья 2. Статус
Судебная независимость должна быть обеспечена
законом, создающим и защищающим суд, кото"

Судья не может быть переведен, временно отстра"
нен или смещен с должности, если это не предусмо"
трено законом или решением дисциплинарной
процедуры.
Судья назначается на должность пожизненно или
на такой другой период и таких условиях, при кото"
рых не создается угроза независимости судьи.
Любое изменение возрастного ценза, обязатель"
ного для отставки судьи, обратной силы не имеет.
Статья 9. Назначение
Подбор и каждое назначение судьи должно осуще"
ствляться по объективным критериям, в основе
которых лежит надлежащая профессиональная
квалификация. Там где это не обеспечивается по
установленным и апробированным традициям,
подбор должен осуществляться независимым ор"
ганом, включающим в себя функции реального су"
дебного представительства.
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меняются к этим судьям с необходимыми измене"
ниями, вытекающими из обстоятельств.
(Текст Хартии единогласно утвержден Централь"
ным Советом Международной Ассоциации судей 17
ноября 1999 года).

Статья 10. Гражданская
и уголовная ответственность
Гражданский иск в странах, где это допускается, и
уголовный иск, включая арест, против судьи может
быть разрешен при условиях, обеспечивающих его
или ее независимость.

Европейская хартия

Статья 11. Административный
и дисциплинарный иск

о законе «О статусе судей»

Административный и дисциплинарный иск к судье
предъявляется таким путем, чтобы он не компроме"
тировал подлинную независимость судьи, и внима"
ние было направлено лишь на объективное и кон"
кретное рассмотрение дела.
Там, где это не обеспечивается иначе, чем по ус"
тановленным и апробированным традициям, ад"
министративный и дисциплинарный иск к судье
должен быть предъявлен независимыми органами,
в чьи функции входит реальное судебное предста"
вительство.
Дисциплинарный иск против судьи может быть
предъявлен согласно ранее принятого законода"
тельства и в соответствии с установленными прави"
лами процедуры.

Лиссабон, 10 июля 1998 года

Участники многостороннего семинара по закону
о статусе судей в Европе, организованного Советом
Европы 8 – 10 июля 1998,
С учетом статьи 6 Конвенции о защите прав чело"
века и основных свобод, предусматривающей, что
«каждый человек имеет право на справедливое от"
крытое разбирательство в разумные сроки незави"
симым беспристрастным судом, учрежденным зако"
ном»;
С учетом Основных принципов Организации
Объединенных Наций о независимости судей, одоб"
ренных Генеральной Ассамблеей Организации Объ"
единенных Наций в ноябре 1985 года;
Ссылаясь на Рекомендацию N R (94) 12 Комитета
министров государствам"членам по независимости,
эффективности и роли судей и признавая выражен"
ные в ней цели;
Будучи заинтересованными в более эффективном
содействии развитию независимости судей, необхо"
димой для укрепления верховенства права и для за"
щиты свободы личности в демократических госу"
дарствах;
Сознавая необходимость того, что положения, на"
правленные на обеспечение наибольших гарантий
компетентности, независимости и беспристрастно"
сти судей, должны быть изложены в официальном
документе, предназначенном для всех европейских
государств;
Стремясь к тому, чтобы законы о статусе судей раз"
личных европейских стран учитывали эти положе"
ния в целях обеспечения наивысшего уровня гаран"
тий в конкретных формулировках;
Приняли настоящую Европейскую хартию о зако"
не о статусе судей.

Статья 12. Ассоциации
Право судьи принадлежать к профессиональной
ассоциации, должно быть признано для того, что"
бы дать возможность судьям получить консульта"
цию, особенно с связи с заявлением об их статусе,
этических вопросах, других отношениях, и сред"
ствах отправления правосудия, а также для того,
чтобы разрешить им защищать их законные инте"
ресы.
Статья 13. Заработная плата и отставка
Судья должен получать достаточную заработную
плату для обеспечения реальной экономической
независимости. Эта заработная плата не должна
зависеть от результатов работы судьи и не должна
быть уменьшена в течение его или ее судейской
службы.
Судья имеет право на отставку с ежегодной выпла"
той или пенсией в соответствии с его или ее про"
фессиональной категорией.
После отставки судья не должен иметь препятст"
вий для осуществления другой правовой работы на
основании того, что он или она являлись судьей.

1. Общие принципы
1.1. Целью закона о статусе судей является обеспе"
чение компетентности, независимости и бесприс"
трастности, на которые законно рассчитывает
каждый человек при обращении в суд и к каждому
судье за защитой своих прав. В нем не должно быть
положений и процедур, способных подорвать уве"
ренность в такой компетентности, такой незави"
симости и такой беспристрастности. Настоящая
Хартия состоит из положений, способных наилуч"
шим образом гарантировать достижение этих це"
лей. Ее положения направлены на повышение
уровня гарантий в различных европейских госу"
дарствах. В национальные законы не могут вно"
ситься изменения, направленные на снижение

Статья 14. Поддержка
Другие ветви государственной власти должны обес"
печивать судебную власть средствами, необходимы"
ми для адекватного ее оснащения в выполнении
своих функций. Судебная власть должна иметь воз"
можность принимать участие или быть услышанной
в решениях, принимаемых по существу.
Статья 15. Общественное обвинение
В странах, где членами общественного обвинения
являются судьи, вышеупомянутые принципы при"
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полу, национальной принадлежности или соци"
альному происхождению, а также по философ"
ским и политическим взглядам или религиозным
убеждениям.
2.2. Закон предусматривает условия, гарантирую"
щие, посредством предъявления к кандидатам тре"
бований, связанных с образовательной квалифика"
цией или предшествующим опытом, способность
конкретно исполнять судейские обязанности.
2.3. Закон обеспечивает, с помощью соответствую"
щего обучения за счет государства, подготовку вы"
бранных кандидатов для эффективного выполне"
ния судейских обязанностей. Орган, указанный в
пункте 1.3 настоящей Хартии, обеспечивает соот"
ветствие учебных программ и организации, реали"
зующей их, требованиям компетентности, непред"
взятости и беспристрастности, необходимых при
выполнении судейских обязанностей.

уровня гарантий, уже достигнутых в соответствую"
щих странах.
1.2. В каждом европейском государстве основ"
ные принципы закона о статусе судей излагаются
во внутренних нормах высшего уровня, а его пра"
вила – в нормах не ниже законодательного уровня.
1.3. В отношении каждого решения, связанного с
подбором, отбором, назначением, продвижением по
службе или окончанием пребывания в должности су"
дьи Закон предусматривает вмешательство органа,
независимого от исполнительной и законодательной
власти, в котором не менее половины принимающих
участие в заседании являются судьями, избранными
такими же судьями в порядке, гарантирующем самое
широкое представительство судей.
1.4. Закон дает каждому судье, считающему, что его
права по Закону или в более широком смысле его
независимость либо независимость юридического
процесса так или иначе находятся под угрозой или
не принимаются во внимание, возможность обра"
титься к такому независимому органу, обладающему
эффективными средствами правового воздействия
либо способному предложить такое средство.
1.5. Судьи при исполнении своих обязанностей
должны быть доступными и уважительными по от"
ношению к обращающимся к ним лицам; они
должны заботиться о поддержании высокого уров"
ня компетентности, необходимого для решения
дел в каждом конкретном случае, ибо от решений
судьи зависит гарантия прав личности, и о сохра"
нении в тайне сведений, становящихся известны"
ми им в ходе судебного разбирательства.
1.6. Государство обязано обеспечивать судей сред"
ствами для надлежащего выполнения ими своих за"
дач, и в частности для рассмотрения дел в разумные
сроки.
1.7. Профессиональные организации, учрежден"
ные судьями и открытые для свободного вступления
в них для всех судей, играют большую роль в защите
прав, предоставленных судьям их Законом, и в част"
ности по отношению к властям и органам, причаст"
ным к принятию решений, касающихся судей.
1.8. Судьи через своих представителей и через свои
профессиональные организации принимают учас"
тие в принятии решений, связанных с управлением
судами и с определением их средств, а также с их рас"
пределением на общенациональном и местном
уровне. В том же порядке с судьями проводятся кон"
сультации по планам изменения их Закона и при оп"
ределении условий их вознаграждения и социально"
го обеспечения.

3. Назначение и несменяемость
3.1. Решение о назначении выбранного кандидата
на должность судьи и о направлении его в тот или
иной суд принимается независимым органом, ука"
занным в пункте 1.3 настоящей Хартии, или по его
предложению или рекомендации, или с его согла"
сия, или на основании его заключения.
3.2. Закон устанавливает обстоятельства, при ко"
торых предшествующая деятельность кандидата
или же деятельность его близких родственников
могут, по причине законных объективных сомне"
ний, порождаемых такой деятельностью в отно"
шении беспристрастности и независимости дан"
ного кандидата, являться препятствием для
назначения его в суд.
3.3. Если процедура отбора предусматривает ис"
пытательный срок, по необходимости короткий,
после условного назначения на должность судьи,
но до утверждения на постоянной основе, или же
если назначение произведено на ограниченный
срок с возможностью его продления, то решение о
неназначении на постоянную должность или о не"
продлении срока может быть принято только неза"
висимым органом, указанным в пункте 1.3 Хартии,
или по его предложению или рекомендации, или с
его согласия, или на основании его заключения.
Положения пункта 1.4 Хартии также применимы к
лицу, подлежащему испытательному сроку.
3.4. Судья, занимающий должность в суде, в прин"
ципе не может быть назначен на другую судейскую
должность или направлен в другое место, даже в по"
рядке продвижения по службе, без его свободно вы"
раженного согласия на это. Исключения из этого
принципа допускаются только в случае, если пере"
вод предусмотрен и объявлен в порядке дисципли"
нарного взыскания, в случае законного изменения
судебной системы и в случае временного назначе"
ния для укрепления соседнего суда, причем макси"
мальная продолжительность такого назначения
должна быть строго ограничена в Законе, и при
этом не исключается возможность применения по"
ложений статьи 1.4 Хартии.

2. Подбор, отбор и первоначальное обучение
2.1. Нормы Закона, регулирующие подбор и отбор
судей независимым органом или коллегией, за ос"
нову выбора кандидатов берут их способность
свободно и беспристрастно оценивать правовые
вопросы, которые будут передаваться им на рас"
смотрение, и применять закон по ним, не ущемляя
чувства собственного достоинства личности. За"
кон не допускает дискриминации кандидатов по
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рантируется государством. В Законе может быть
предусмотрено право государства потребовать от
судьи в судебном порядке возмещения таких рас"
ходов, но не больше установленных размеров, в
случае грубого и непростительного нарушения
правил, регулирующих исполнение судейских
обязанностей. Предъявление иска в соответствую"
щий суд допустимо по предварительному согласо"
ванию с органом, указанным в пункте 1.3 Хартии.
5.3. Каждый человек должен иметь возможность
обратиться без особых формальностей в независи"
мый орган с жалобой по поводу судебной ошибки
по конкретному делу. Такой орган должен быть пра"
вомочен, если в результате тщательного расследова"
ния будет бесспорно доказано, что судья допустил
халатность, предусмотренную пунктом 5.1 Хартии,
передать дело в дисциплинарный орган, или же в
крайнем случае обратиться в уполномоченный на
то по Закону орган с рекомендацией о передаче та"
кого дела по принадлежности.

4. Развитие карьеры
4.1. Если система продвижения по службе не осно"
вана на трудовом стаже, то она строится исключи"
тельно на качествах и достоинствах, проявляемых
при выполнении обязанностей, возложенных на
судью, посредством объективной оценки, прово"
димой одним или несколькими судьями и обсуж"
даемой с заинтересованным судьей. Решения о по"
вышении в должности затем выносятся органом,
указанным в пункте 1.3 Хартии, или по его предло"
жению или с его согласия. Судьи, не продвигаемые
по службе, должны иметь право на подачу жалобы
в указанный орган.
4.2. Судьи свободно осуществляют деятельность
за пределами своего судейского мандата, в том
числе деятельность, являющуюся олицетворением
их гражданских прав. Эта свобода не может быть
ограничена, до тех пор пока такая посторонняя
деятельность не станет несовместимой с уверен"
ностью в беспристрастности или независимости
или же с его готовностью тщательно заниматься в
надлежащие сроки поставленными перед ним во"
просами. На занятие посторонней деятельностью
(кроме литературной и художественной), связан"
ной с вознаграждением, необходимо получение
предварительного разрешения на условиях, уста"
новленных Законом.
4.3. Судьи должны воздерживаться от поступков,
действий или высказываний, способных поколебать
уверенность в их беспристрастности или независи"
мости.
4.4. Закон гарантирует судьям поддержание на
должном уровне и расширение их эрудиции – как
профессиональной, так и социально"культурной,
необходимой для выполнения их обязанностей, по"
средством предоставления им периодически воз"
можности переподготовки за счет государства и
обеспечивает ее организацию, соблюдая при этом
условия, изложенные в пункте 2.3 Хартии.

6. Вознаграждение и социальное обеспечение
6.1. Судьи, выполняющие судейские функции в про"
фессиональном качестве, имеют право на вознаграж"
дение, уровень которого должен быть таким, чтобы
они были защищены от давления при принятии ими
решений и в работе вообще, то есть чтобы не были
умалены их независимость и беспристрастность.
6.2. Размер вознаграждения может зависеть от ста"
жа, от характера обязанностей, выполнение кото"
рых поручается судьям в профессиональном качест"
ве, и от важности задач, возложенных на них,
причем оценка всех этих факторов должна прово"
диться в условиях гласности.
6.3. Закон обеспечивает гарантии для судей, дейст"
вующих в профессиональном качестве, от социаль"
ных рисков, связанных с болезнью, беременностью
и родами, инвалидностью, старостью и смертью.
6.4. В частности, Закон предусматривает, что су"
дьи, достигшие установленного законом возраста
для выхода в отставку с судейской должности и ис"
полнявшие судейские обязанности в течение опре"
деленного срока, должны получать пенсию по выхо"
ду в отставку, уровень которой должен быть как
можно ближе к уровню их последней заработной
платы в качестве судьи.

5. Ответственность
5.1. Халатность судьи при исполнении одной из обя"
занностей, прямо закрепленной в Законе, может
привести к применению к нему санкции, если будет
принято соответствующее решение, – на основании
предложения, рекомендации или согласия коллегии
или органа, состоящего не менее чем наполовину из
избранных судей – в рамках производства с полным
заслушиванием сторон, причем судье, против кото"
рого возбуждено дело, должно быть предоставлено
право на представительство его интересов. Кон"
кретные меры наказания, которые могут приме"
няться к судьям, должны быть перечислены в Законе,
а назначаться они должны на основе принципа со"
размерности. Решение исполнительного органа,
коллегии или органа, назначающего наказание, как
это предусмотрено в Хартии, может быть обжалова"
но в вышестоящий судебный орган.
5.2. Компенсация за ущерб, понесенный непра"
вомерно в результате решения или поведения су"
дьи при исполнении им своих обязанностей, га"

7. Прекращение полномочий судьи
7.1. Полномочия судьи прекращаются по следую"
щим основаниям: письменное заявление судьи об
отставке, медицинская справка о непригодности по
состоянию здоровья, достижение предельного воз"
раста, истечение установленного законом срока,
увольнение в порядке, установленном в пункте 5.1
Хартии.
7.2. Наступление одного из оснований, предус"
мотренных в пункте 7.1 Хартии, кроме достиже"
ния предельного возраста и истечения установ"
ленного срока пребывания в должности, должны
быть удостоверены органом, указанным в пункте
1.3 Хартии.
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Українсько/швейцарський проект:
«Підтримка реформування юстиції
в Україні»

Співробітництво з Німецьким фондом
міжнародного правового співробітництва

Модуль 1. Реформування українського судочинства
відповідно до європейських стандартів

Відкриття конференції. Виступ голови апеляційного суду
Чернівецької області А.П. Огородника.

• міжнародна науково"практична конференція
«Судово"правова реформа в Україні: проблеми та
перспективи (до 200"річчя крайового суду на Бу"
ковині)» – семінар «Європейський досвід
суддівського самоврядування. Незалежність
суддів» – 26"28 травня 2004 року, м. Чернівці;
Учасники конференції: судді Верховного суду
України, судді апеляційних та місцевих суддів з

Директор Центру суддівських студій Н.О. Верещінська,
президент фінансового суду м. Гамбург (Німеччина) Я.
Гротхеер, радник Німецького фонду міжнародного право5
вого співробітництва Г.В. Рижков (міжнародна конфе5
ренція, Судово5правова реформа в Україні: проблеми та
перспективи, м. Чернівці..

усіх регіонів України, представники Верховної
Ради України, судді з Швейцарії, Німеччини,
Австрії, Румунії, Молдови, Росії, Японії.
Організація конференції здійснювалася за
підтримки Дирекції з питань розвитку та
співробітництва Швейцарії, Німецького фонду
міжнародного правового співробітництва та
інших українських і міжнародних організацій.

Модуль 2. Гуманізація
практики призначення
та виконання покарань
Центром розроблена навчальна
програма семінару «Гуманізація
кримінального судочинства. Прак
тика призначення та виконання
покарань у вигляді громадських та
виправних робіт».
Проведено семінари для суддів
місцевих та апеляційних судів і
працівників кримінальновиконав
чої інспекції Державного департа
менту України з питань виконання
покарань: 11 березня 2004 року –
м. Львів, 4 червня 2004 року –
м. Алушта.
Семінар у м. Алушта. Виступ судді Верховного Суду України С.М. Міщенка.
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Співробітництво з Міжнародним
фондом «Відродження»
За підтримки МФ Відродження Центр
суддівських студій у першому півріччі 2004 року
реалізовував проекти:
• «Запровадження елементів пробації в
кримінальному судочинстві України на базі Біло
церківського та Ялтинського міських судів»;
• «Судовий захист права на свободу та особис
ту недоторканість за ст. 5 ЄКПЛ. Учбовометодич
ний практикум».

Заступник Міністра юстиції України М.М. Шупеня, Міністр юстиції
України О.В. Лавринович(семінар «Європейський досвід виконання су5
дових рішень з цивільних справ» – 22523 квітня 2004 року, м. Київ).

Співробітництво з Посольством Франції в Україні
За участю французьких експертів 20"21 травня
2004 року у м. Харків відбувся українсько"фран"
цузький семінар «Статус, етика, відповідальність і
незалежність судді».

Директор Центру суддівських студій Н.О. Верещінська, заступник
Міністра юстиції України Л.М. Горбунова, перший секретар Посольства
Німеччини в Україні Р. Шісау, німецький експерт Г. Шрекенбауер (семінар
«Європейський досвід виконання судових рішень з цивільних справ» – 225
23 квітня 2004 року, м. Київ).

Модуль 3. Ефективність виконання судових
рішень: європейський досвід
• презентація проекту та семінар на тему: «Євро"
пейський досвід виконання судових рішень з
цивільних справ» – 22"23 квітня 2004 року, м. Київ.
Учасники семінару: працівники регіональних
відділів Державної виконавчої службі України.
Організація семінару здійснювалась за участю
Міністерства юстиції України та за підтримки Ди"
рекції з питань розвитку та співробітництва Швей"
царії, Німецького фонду між"народного правового
співробіт"ництва, Американської асоціація юристів
(ABА/CЕELI).

Учасники українсько5французького семінару. м. Харків,
20521 травня 2004 року.
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Співробітництво з Радою Європи
(Спільна програма співробітництва Європейської Комісії
та Ради Європи для України)
• організовано стажування українських суддів в Євро
пейському Суді (м. Страсбург) – 3 групи суддів Верховного
Суду України, апеляційних та місцевих судів;
• 1415 червня 2004 року, м. Київ – семінар в рамках
Спільної програми «Застосування ст. 5 Конвенції про захист
прав людини в національній судовій практиці (питання досу
дового ув'язнення)».

Голова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду
України М.М. Цитович, заступник Міністра юстиції України В.В.
Лутковська, експерт Ради Європи Д. Третьяков.
Учасники семінару «Проблеми застосування нового законо5
давства в умовах судово5правової реформи» (м. Ужгород, 30
липня 2004 року).

Учасники семінару: заступник голови апеляційного суду Київської
області В.В. Зубар, заступник голови Ялтинського міського суду А.А.
Цалко, голова Білоцерківського міськрайонного суду В.М. Санін, за5
ступник голови апеляційного суду Луганської області С.Р. Тагієв.

Проект творчої співпраці між Апеляційними судами
м. Києва, Київської області, Закарпатської області
та Центру суддівських студій
В рамках проекту проведені наступні заходи:
• 27 лютого 2004 року у м. Києві відбувся семінар «Питан"
ня забезпечення судового управління в апеляційних та
місцевих судах»;
• 30 липня 2004 року у м. Ужгороді відбувся семінар «Про"
блеми застосування нового законодавства в умовах судово"
правової реформи».

Співробітництво з Американською
асоціацію юристів (ABА/CЕELI)
Хайді Сілві, регіональний директор Американської
асоціація юрис5тів (ABА/CЕELI) в Україні (семінар «Євро5
пейський досвід виконання судових рішень з цивільних
справ» – 22523 квітня 2004 року, м. Київ)
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I. Реформування українського судочинства відповідно
до європейських стандартів
(учасники: судді апеляційних та місцевих судів)
20"21 травня (м. Харків)

Семінар: «Статус, етика, відповідальність та незалежність судді».

Міжнародна науково"практична конференція: «Судово"правова реформа
в Україні (до 200 річчя крайового суду на Буковині). Семінар:
«Незалежність суддів. Європейський досвід суддівського самоврядування».

25"27 травня
(м. Чернівці)

30 червня (м. Київ)

Семінар: «Висвітлення в ЗМІ судових слухань».

11"12 листопада (м. Київ) Семінар «Конституційні принципи права і судовий процес».

20"21 жовтня (м. Київ)

Семінар: «Відповідність норм Сімейного кодексу України положенням
Європейської конвенції з прав людини».

листопад

Українсько"польська конференція: «Застосування Європейської конвенції
з прав людини в судовій практиці України та Польщі».

листопад

Семінар: «Суд та ЗМІ в демократичному суспільстві».

II. Гуманізація кримінального судочинства
(учасники: судді апеляційних та місцевих судів і працівники кримінально5виконавчої
інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань)
11 березня (м. Львів)

Семінар: «Гуманізація практики призначення та виконання покарань».

4 червня (м. Алушта)

Семінар: «Практика призначення та виконання покарань
у вигляді громадських та виправних робіт».

14"15 червня (м. Київ)

30 вересня"1жовтня
(м. Київ)

Семінар: «Застосування статті 5 Європейської конвенції з прав людини
в національній судовій практиці (питання досудового затримання)».
Семінар: «Гуманізація кримінального судочинства. Досвід призначення та
виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі».

III. Ефективність виконання судових рішень:
європейський досвід
(учасники: представники Державної виконавчої служби)
22"23 квітня (м. Київ)

Семінар: «Ефективність виконання судових рішень у цивільних справах».

18"19 листопада (м. Київ) Семінар: «Виконання рішень іноземних судів в Україні».
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До бібліотечкі судді

Укладачі:
Ю. Зайцев,
О. Павліченко

Автор:
Паліюк Василь Павлович –
кандидат юридичних наук, за5
ступник голови апеляційного
суду Миколаївської області.
Видання містить аналіз прак"
тики застосування Конвенції
про захист прав людини та ос"
новних свобод безпосередньо
Конституційним Судом Ук"
раїни, Верховним Судом Ук"
раїни та судами загальної юрис"
дикції України.
Адресоване суддям, адвока"
там, юристам, науковцям, ви"
кладачам і студентам юридич"
них навчальних закладів, усім,
хто цікавиться проблемами за"
хисту природних прав людини і
законних інтересів юридичної
особи через призму положень
Конвенції про захист прав лю"
дини та основних свобод.

До
збірника
рішень Європей"
ского суду з прав
людини вміщено
переклади
ук"
раїнською мо"
вою основних
рішень, які роз"
глядались
ук"
раїнськими суд"
дями під час
проведення
практичних за"
нять із застосу"
вання норм Єв"
ропейської кон"
венції з прав лю"
дини.
До книжки І
увійшли пере"
клади справ, що
значною мірою
пов’я"зані з тлу"
маченням статті
5 Європейської
конвенції з прав
людини, яка га"
рантує право на
свободу та осо"
бисту недотор"
канність.

Укладачі:
Ю. Зайцев, О. Павліченко
До збірника рішень Європейского суду з прав людини
вміщено переклади українською мовою основних рішень, які
розглядались українськими суддями під час проведення
практичних занять із застосування норм Європейської кон"
венції з прав людини.
До книжки ІІ увійшли переклади справ, що значною мірою
пов’язані з тлумаченням статті 5 Європейської конвенції з
прав людини, яка гарантує право на справедливий судовий
розгляд.
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тел./факс: +(380 44) 234 35 86,
тел.:
235 67 77
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judges@i.com.ua
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