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Проект “Підтримка судової реформи
в Україні. Сприяння зміцненню
незалежності суддів”
Завданням подальшого розвитку правосуддя є реальне утвердження верховенства права
у суспільстві і забезпечення кожному права на
справедливий судовий розгляд у незалежному
та неупередженому суді. Проблеми, пов’язані з
незалежністю суддів при здійсненні правосуддя, фінансовими ресурсами і структурними
гарантіями, а також прозорістю судових процесів
і документів є однією з найістотніших проблем
судової системи в Україні. Центр суддівських
студій спільно з партнерами - Всеукраїнською
незалежною суддівською організацією та
Фундацією сприяння правосуддя наприкінці 2006
року розпочав за фінансової підтримки Дирекції
з питань розвитку та співробітництва Швейцарії
проект “Підтримка судової реформи в Україні.
Сприяння зміцненню незалежності суддів”.

Цільова група проекту:
Безпосередні учасники проекту:
судді-члени органів суддівського самоврядування (члени Ради суддів України та члени
рад суддів областей); судді-члени Всеукраїнської
незалежної суддівської асоціації та інших
об’єднань суддів.
Опосередковані учасники проекту:
судді, правники, депутати Верховної Ради
України, журналісти, політики.
Термін реалізації проекту:
жовтень 2006р. – вересень 2009р.

Підведення підсумків 1-го етапу проекту
7 червня 2007 року у Верховному Суді
України відбулось засідання Наглядової ради, на
якому було підведено підсумки реалізації першого етапу проекту. Перший заступник Голови
Головна мета проекту - сприяння зміцненню Верховного Суду України, голова Ради суддів
судової влади та незалежного статусу суддів в України, голова Наглядової ради проекту Петро
Україні, підвищенню їх авторитету в державі та Пилипчук відзначив актуальність проекту зі
відповідальності перед суспільством шляхом сприяння зміцненню судової влади та незалежактивізації діяльності органів суддівського само- ного статусу суддів в Україні. У своєму виступі
врядування та об’єднань суддів, впровадження він наголосив на тому, що питання незалежності
міжнародних стандартів незалежності суддів.
судової влади останнім часом надзвичайно загострилося і коротко поінформував про ситуацію,
Проектні цілі:
яка склалася навколо призначення суддів на
Для досягнення головної мети проекту адміністративні посади у судах та необхідністю
передбачається виконання низки завдань :
проведення позачергового З’їзду суддів України.
Катерина Тарасова, голова Фундації
сприяння правосуддю, повідомила
· Залучення суддівської спільноти до законотворчої
про діяльність експертної групи, яка
діяльності, пов’язаної з незалежним статусом суддів
за підсумками проведеного круглого
та проведенням якісної судової реформи відповідно
столу та опитування суддів підготувала
до європейських стандартів;
пропозиції і рекомендації щодо змін до
· Розробка та впровадження механізму захисту
законодавства. Було здійснено аналіз
прав та інтересів суддів на регіональному рівні;
на відповідність забезпечення принци· Підвищення обізнаності суддів-членів органів суд
пу незалежності суддів законопроектів
дівського самоврядування та добровільних асоціацій і
“Про судоустрій України“ та ”Про статус
об’єднань про міжнародні стандарти незалежності
суддів” та видано брошуру, що розповсуддів;
сюджена серед суддів та політиків.
· Розробка та впровадження системи моніторингу
Григорій Алейніков, голова ради
стану незалежності суддів на національному рівні.
суддів Запорізької області, поінформував
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Засідання Наглядової ради проекту

ки механізму захисту прав та інтересів суддів
на регіональному рівні. Він відзначив, що вже
підготувлено проект регіональної моделі
діяльності ради суддів, яка проходить апробацію,
проводиться моніторинг публікацій про судову владу у місцевих ЗМІ, заплановано введення посади прес-секретаря для висвітлення
стану правосуддя в області. Всі ці дії мають сприяти зміцненню незалежності суддів, підвищенню
прозорості та відкритості судової влади, її авторитету.
Керівник проекту, директор Центру суддів
ських студій Наталія Верещінська, повідомила
про створення бази даних з питань незалежності
суддів, підготовку міжнародного семінару для
представників органів суддівського самоврядування, який відбудеться в м. Києві 5-6 липня 2007
року, про заплановані до кінця 2007 року візити
до Швейцарії представників місцевих рад суддів
та членів Ради суддів України.
Андрій Алексєєв, менеджер проекту, заступник директора Центру суддівських студій,
поінформував про створення експертної групи, яка підготувала концепцію проведення моніторингу стану незалежності суддів в

Україні, що має ідентифікувати основні проблеми, що виникають з дотриманням принципів
та стандартів незалежності судової влади. Вже
розроблені опитувальні анкети для проведення у
8 областях України базового дослідження, під час
якого планується опитати суддів, представників
місцевої влади, правників та громадськість.
Результати базового дослідження з відповідними
рекомендаціями експертів будуть надані до
Ради суддів України, Верховного Суду України,
відповідних парламентських комітетів Верховної
Ради України для оперативного та своєчасного
реагування на порушення та посягання на судову незалежність та будуть сприяти формуванню
позиції судової влади.
Реалізація
цього
проекту
сприятиме
зміцненню незалежності суддів в Україні та
реальному захисту прав і свобод громадян у незалежному та неупередженому суді.

В цьому номері опубліковані матеріали між
народного семінару ”Незалежність суддів: між
народні стандарти та національна практика”,
який відбувся 5-6 липня 2007 року у м. Києві.
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Забезпечення принципу незалежності
суддів в українській національній
правовій системі
Саме органи суддівського самоврядування повинні не
лише контролювати законодавче закріплення основних
правових стандартів у сфері судочинства в цілому, але
й сприяти фактичній реалізації принципу незалежності
суддів. Разом з тим, вони повинні виявляти фактори, що
перешкоджають реалізації принципу незалежності суду
та суддів. Здійсненню цих та інших завдань у значній
мірі сприяла б стабільна судова політика, яка повинна була б супроводжувати всі процеси формування та
функціонування судової влади.
Формування сучасної су
дової системи України здійснюється під кутом зору реалізації принципу розподілу
влади, зокрема, встановлення
незалежної судової влади, яка
здатна здійснювати правосуддя, забезпечувати верховенство права.
Непорушними конституційними принципами правосуддя в Україні визнаються
принципи незалежності та
недоторканності суддів. Ці та
інші принципи формуються
на підставі міжнародних правових стандартів у сфері правосуддя.
Відповідно до ст. 126 Кон
ституції України "незалежність і недоторканість суддів
гарантується Конституцією і
законами України", а в ст. 129
Конституції України передбачається, що судді при здійсненні правосуддя – незалежні і підкоряються лише
закону. Ці конституційні
положення конкретизуються
у Законі України "Про судоустрій України" та в Законі
України "Про статус суддів".
Зокрема, ст. 14 Закону "Про
судоустрій України" перед-

бачає гарантії самостійності
судів та незалежності суддів,
до яких відносить: особливий
порядок призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення суддів: незмінюваність суддів та
їх недоторканність; порядок
здійснення судочинства, встановлений
процесуальним
законом; таємницю постановлення судового рішення;
заборону втручання у здійснення правосуддя; відповідальність за неповагу до суду
чи судді, що
встановлена
законом; особливий порядок
фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, встановлений законом; належне матеріальне та
соціальне забезпечення суддів; функціонування органів
суддівського самоврядування;
визначені законом засоби
забезпечення особистої безпеки суддів, їх сімей, майна, а
також інші засоби їх правового захисту.
Водночас в діюче законодавство планується внесення
і відповідних змін. Так, у ст.
3 проекту закону "Про статус суддів" сформульовані,

насамперед, основні засади
незалежності суддів: "судді у
своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежними від будь-якого впливу,
нікому не підзвітні та не підпорядковані і підкоряються
лише Конституції України та
законам України"; "втручання у діяльність суддів щодо
здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою
відповідальність, встановлену законом". В проекті дещо
розширюються гарантії не
залежності суддів, зокрема, у
частині права
судді на відставку. Крім цьо
го, фіксується
обов’язок всіх
державних ор
ганів, установ
та організацій,
Л уць
органів місцеЛюдмила
вого самоврядуАндріївна,
доктор юридичних наук,
вання, громадян
професор Львівського
та їх об’єднань
національного універ
ситету імені І. Франка
поважати незалежність суддів і
не посягати на неї.
Важливе місце у системі
гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності
суддів відводиться суддівському самоврядуванню. Проект
Закону України "Про судоустрій" передбачає, що діяльність органів суддівського
самоврядування має сприяти
створенню належних організаційних та інших умов для
забезпечення
нормальної
діяльності судів і суддів, утвердження незалежності суду,

Вісник Центру суддівських студій / №10 / 2007
5

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ В УКРАЇНИ
забезпечення захисту суддів від
втручання в судову діяльність, а
також підвищення рівня роботи
з кадрами у системі судів.
Видається, що ефективна
діяльність саме цих органів
мала би мати безпосередній
вплив на реалізацію принципу незалежності суддів, а також
формування стабільної професійної корпоративної асоціації
суддів України.
Саме органи суддівського
самоврядування повинні не
лише контролювати законодавче закріплення основних правових стандартів у сфері судочинства в цілому, але й сприяти
фактичній реалізації принципу незалежності суддів. Разом
з тим, вони повинні виявляти
фактори, що перешкоджають
реалізації принципу незалежності суду та суддів. Здійсненню
цих та інших завдань у значній
мірі сприяла б стабільна судова політика, яка повинна була
б супроводжувати всі процеси
формування та функціонування судової влади.
Як і будь-який різновид правової політики, судова політика
(концепція) повинна включати
принципи, засоби, форми функціонування та шляхи розвитку судової влади. Основними
складовими судової політики
мають бути: основні засади розвитку судової влади, принципи
її функціонування, принципи
побудови та функціонування
системи органів судової влади, перелік потреб суспільства
у здійсненні правосуддя, основні пріоритети розвитку судової системи, першочергові та
перспективні завдання, шляхи
та засоби забезпечення судових реформ, перелік факторів
та причин, що перешкоджають
реформуванню судової системи, науково-обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо
їх подолання, засоби забезпе-

чення взаємодії з іншими підсистемами органів державної
влади та органів самоврядування, засоби попередження
та розв’язання соціальних конфліктів у період правового вакууму, заходи запобігання виходу
за межі законності чи конституційності.
Крім цього, судова політика є категорією, що доповнює
категорію "судова влада". Вони
не існують одна без іншої.
Так, зокрема судова влада має
бути легітимною, самостійною
та незалежною, що дозволяє
реально реалізовувати відповідну ідеологію в межах судової
політики. Разом з тим, судова
політика реалізується судовими
органами та суддями, діяльність
яких здійснюється у межах
відповідних конституційних
принципів.
Водночас, у межах судової
політики формуються правові
цінності, які мають бути покладені в основу здійснення правосуддя. Так, серед основних
сучасних цінностей можна
назвати: людину, громадянське
суспільство, правову державу. А
для їх належного впровадження у юридичну практику необхідно запропонувати комплекс
правових засобів.
Така концепція повинна підкреслити і тісний зв’язок між
принципом незалежності суддів та принципом незалежності
суду. Адже незалежність суддів
прямо пов’язана із самостійністю та незалежністю судової
системи, функціонуванням її як
однієї із гілок державної влади. Тому, у межах судової політики мають формуватися чіткі
як юридичні, так і неюридичні
гарантії та умови становлення
і функціонування такої самостійної та незалежної судової
влади; положення стосовно
правового статусу суддів; мають
визначатися заходи щодо запо-

бігання зовнішнього та внутрішнього впливу на формування суддівського корпусу та
діяльності суддів.
Разом з тим, необхідно концептуально визначити і вимоги,
що ставляться до особи судді,
рівня його професійної культури (рівня професійних знань та
навичок), психологічної здатності до реалізації конституційних принципів і принципу
незалежності суддів, зокрема.
В цілому, оцінюючи реальну ситуацію в Україні у сфері
забезпечення принципу незалежності суддів потрібно зазначити, що дане питання необхідно розглядати комплексно,
адже судова система є лише
однією із підсистем державної
влади. Важливо звернути увагу
на стан формування громадянського суспільства, демократичної, правової держави, який
на даний час не можна визнати незадовільним. І ці фактори є об’єктивними та зовнішніми по відношенню до судової
системи. При цьому, найкращі
міжнародні правові стандарти
можуть залишитися лише формальним побажанням щодо
вдосконалення судової системи і ніколи не зможуть бути
реалізованими в таких умовах.
І найдосконаліше національне
законодавство не зможе подолати існуючих деформацій при
наявності таких об’єктивних
факторів. А тому, лише подолання таких причин, в цілому,
може створити достатні умови
для реформування судової системи як самостійної гілки державної влади.
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Адміністрування судів
На розподіл справ між суддями не повинно впливати бажання однієї із сторін у справі або будь-якої
особи, яка є зацікавленою в результатах цієї справи.
Такий розподіл може здійснюватися, наприклад, шляхом
жеребкування, через систему автоматичного розподілу
за алфавітним порядком або через іншу подібну систему.
Рекомендований Комітетом Міністрів (Рекомендації R
(94)12) порядок розподілу справ має бути запроваджений у всіх без винятку судах в Україні.
Проведення судової ре
форми в Україні зумовлено
необхідністю
підвищення
ефективності та доступності
правосуддя, створення дієвого правозахисного механізму.
Здійснення захисту гарантованих Конституцією та
законами України і визнаних
державою міжнародних договорів, зокрема, Конвенцією
про захист прав людини і
основоположних свобод, прав
людини і громадянина, прав
і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави віднесено
до завдань судів. Виконання
цих завдань значною мірою
залежить від адміністрування
судів, стан якого в Україні не
можна визнати задовільним.
Адміністрування судів має
здійснюватися таким чином,
щоб забезпечити доступність
правосуддя,
незалежність
та самостійність суду, розгляд справ у розумні строки,
виконання судових рішень,
виключити будь-яке втручання у розгляд справ, вплив на
суд.
Загострення політичної
ситуації в Україні, яке супроводжувалося
посиленням
впливу на суддів, намаганням використовувати суди
для вирішення спірних політичних питань, задоволен-

ня політичних інтересів у
будь-який спосіб, прийняттям окремими суддями не
правових рішень, ставить на
порядок денний необхідність
вдосконалення адміністрування судів. Мали місце факти
дострокового звільнення суддів з адміністративних посад
з політичних міркувань, перегляду рішень про призначення суддів на керівні посади,
зокрема голови Печерського
суду м. Києва. Резонансу набуло питання щодо призначення суддів на адміністративні
посади.
Проблема адміністрування судів в Україні залишається актуальною. Вона потребує ґрунтовних теоретичних
досліджень, вивчення практики адміністрування судів,
враховуючи роль, завдання,
функції органів судової влади. Дана стаття присвячена
дослідженню адміністрування
судів в аспекті їх незалежності та з урахуванням положень
міжнародних документів з
питань адміністрування та
незалежності суддів.
Великий тлумачний словник сучасної української мови
визначає “адміністрування”
як керувати установою, організацією, підприємством і т.
н.; управляти. Таке визначення цього терміну не розкри-

ває його змісту. Тому сутність
адміністрування дозволить
краще розкрити значення
слова “керувати”, яке тлумачиться тим же словником
як спрямовувати процес,
впливати на розвиток, стан
чого-небудь; спрямовувати
що-небудь, кудись; спрямовувати діяльність кого, чогонебудь; бути на чолі когось,
чогось; давати вказівки; розпорядження; бути керівником
установи, організації, відділу;
спрямовувати,
зумовлювати чиї-небудь
вчинки, дії. Ви
ходячи із значень наведених
слів можна зробити висновок,
С авенко Микола
Дмитрович,
що адмініструПрезидент Всеукраїнсь
вання у широкої незалежної суд
кому розуміндівської асоціації,
к.ю.н., доцент
ні передбачає
владні повноваження, зокрема бути керівником установи, організації,
спрямовувати і зумовлювати
вчинки, дії працівників установи, організації; спрямовувати процес; впливати на стан
діяльності, розвиток установи, організації. Характерною
ознакою адміністрування є
його компетентність і динамічність. Зміст і обсяг адміністрування не є сталими і
залежать від багатьох чинників: завдань, функцій, компетенції, повноважень, сфери
діяльності об’єкта адміністрування. За колом суб’єктів, які
його здійснюють, адміністрування може бути внутрішнім
і зовнішнім, за сферою поширення і об’єктами і суб’єктами
адміністрування – загальним
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і спеціальним. Специфічним
є адміністрування судів, що
зумовлено різноманітністю їх
правового статусу.
Суд є органом державної
судової влади, тобто є установою, яка здійснює властиві для
цієї влади функції в публічноправовій сфері. Як установа, суд
може бути учасником цивільноправих відносин і діяти в приватноправовій сфері як юридична особа. Як орган судової
влади суд здійснює властиві
цій владі функції, зокрема правосуддя, яке він здійснює за
встановленою законом процедурою, тобто діє як судовий
орган. Отже, адміністрування
суддів необхідно розглядати в
інституційному, функціональному та процесуальному аспектах, кожному з яких властиві
свої завдання, засоби, організаційні форми. Водночас воно
об’єднане основною функцією судової влади – здійснення справедливого правосуддя
незалежним судом.
Адміністрування суддів має
комплексний характер. Воно
передбачає організаційне за
безпечення діяльності суду як
органу державної влади, юридичної особи, судового органу; матеріально-технічну базу:
наявність будівель, приміщень,
залів судових засідань; фінансове забезпечення; кадровий
склад носіїв судової влади, апарат суду; організація роботи та
вирішення питань взаємовідносин з іншими органами державної влади а також питань
внутрішньої діяльності суду;
організаційно-технічні питання судочинства.
В адмініструванні судів можна виокремити два взаємо
пов’язані блоки: судове управління і фінансування.
У національній правовій сис
темі України ще з радянських
часів використовується тер-

мін “судове управління”, зміст
якого охоплює і організаційне і фінансово-матеріальне
забезпечення діяльності судів.
В той же час в країнах розвиненої демократії в сучасний
період широко застосовується
термін “адміністрування судів”.
Інтерпретація цього терміна, а
також аналіз міжнародних документів з питань діяльності судів
та незалежності суддів свідчить
на користь поняття “адміністрування судів” і доцільність його
впровадження в національній
правовій теорії та практиці,
правовому регулюванні.
Питання теорії судового
управління досліджувалися пе
реважно в радянський період,
зокрема такими науковцями:
Н. В. Бліновою, В. П. Бож’євою,
Т. Н. Добровольською, І. Д. Пер
ловим, С. М. Ходиревським,
П. М. Агєєвою, а також теоретиками і практиками незалежної
України В. Д. Бринцевим, М. М.
Приймаком, А. А. Стрижаком.
Під судовим управлінням
необхідно розуміти діяльність
з організації роботи суду, налагодження чіткої його роботи і
створення умов для успішного
виконання ним завдань та функцій, а також з організаційного
забезпечення розгляду справ
судом (процесуальний аспект
управлінської діяльності).
Управління судовим процесом розгляду справ не буде
предметом цього дослідження.
Окремі питання адміністрування судів, його завдання, засади здійснення, роль в діяльності
суду і напрямки правового регулювання розглядаються міжнародними інституціями, суддівською спільнотою. Акцент
в прийнятих ними рішеннях
робиться на забезпечення кожною державою будь-якій особі
права на розгляд справи незалежним судом в розумні строки. Подібна вимога закріплена,

зокрема, в Загальній декларації прав людини, Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародному
пакті про громадянські і політичні права, інших міжнародних актах з прав людини. І
хоча вони приймалися в різні
часи, їх аналіз дозволяє виявити
загальну тенденцію – посилення механізмів реалізації одного з фундаментальних прав, без
якого проблематично вести
мову про реальність здійснення
людиною своїх прав і свобод –
права на судовий захист.
Дослідження проблеми адміністрування судів має здійснюватися комплексно і системно.
Ми не ставимо за мету ґрунтовний аналіз міжнародних документів щодо адміністрування
судів, а зупинимось лише на ок
ремих проблемних питаннях.
У 1981 році Перша експертна комісія Міжнародної асоціації суддів (МАС) розглянула
окремі питання адміністрації
суду в контексті незалежності
суддів, зокрема , питання призначення суддів в різні підрозділи суду і розподіл справ між
суддями та проблему забезпечення суду матеріальними
засобами, під якими необхідно
розуміти не тільки будівлі, меблі
та бібліотеку, але й всю необхідну судді інформацію юридичного чи іншого характеру,
а також наявність необхідного
персоналу, секретарів та регістраторів. При цьому Перша
комісія МАС визнала, що суддя
обов’язково має отримувати всі
необхідні засоби для здійснення своїх функцій, інакше виконавча влада може поставити
під загрозу незалежність суду.
Стосовно призначення суддів в
різні підрозділи суду і розподіл справ між суддями комісія
визнала неможливим встановлення єдиної загальної системи, оскільки в кожній країні ця
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процедура залежить від багатьох факторів. Щодо розподілу
справ, то вона назвала існуючі в різних країнах процедури
здійснення головою суду або
іншим судовим органом, або у
випадковому порядку за встановленою законом чи статутним документом процедурою.
Якщо комісія не змогла
сформулювати загальне правило розподілу справ, то це
зробив Комітет Міністрів Ради
Європи. У Рекомендації R
(94)12 від 13.10.1994 у пункті ‘е’
він вказав, що на розподіл справ
між суддями не повинно впливати бажання однієї із сторін у
справі або будь-якої особи, яка є
зацікавленою в результатах цієї
справи. Такий розподіл може
здійснюватися,
наприклад,
шляхом жеребкування, через
систему автоматичного розподілу за алфавітним порядком
або через іншу подібну систему. Рекомендований Комітетом
Міністрів порядок розподілу
справ має бути запроваджений у всіх без винятку судах в
Україні. При цьому необхідно
виключити навіть поодинокі
випадки розподілу справ головою суду чи його заступником.
Спосіб розподілу справ у кожному суді має встановлюватися
самими суддями на своїх зборах. Порушення встановленого порядку розподілу справ має
розцінюватися як грубе порушення своїх обов’язків, несумісне з перебуванням на займаній
посаді, у тому числі адміністративній.
У 2001 році Міжнародна асоціація суддів надала Висновок
«Призначення і роль голів
судів», в якому сформульовано ряд важливих принципів,
зокрема, ми виділимо такі:
· адміністрування та організація системи судів має бути
побудована таким чином, щоб
уникнути або взагалі виклю-

чити можливість прямого чи
непрямого впливу влади чи
інших сторін на виконання суддями своїх функцій;
· функції голів судів та
їх компетенція має бути чітко визначена в законодавстві
або в інших документах таким
чином, щоб вони могли діяти
незалежно;
· незалежність голови суду
при виконанні ним його адміністративних функцій має
захищатися так само як і незалежність інших суддів при
виконанні ними власне суддівських функцій;
· голови судів повинні здійснювати свої адміністративні
функції таким чином, щоб не
зашкодити незалежності інших
суддів, а також не повинні незаконно впливати на суддів під
час виконання ними їх суддівських функцій;
· пріоритет голів судів в
адміністративній площині не
повинен впливати на розгляд
справ та прийняття суддями
рішень;
· законодавчо або іншим
чином має бути встановлено, що голова суду перед прийняттям рішень, які стосуються
організації роботи або структури суду повинен порадитись з
суддівським корпусом (суддями
цього суду).
Занадто спірним видаєть
ся положення висновку щодо
неможливості
звільнення
чи переведення голови суду
до закінчення терміну його
перебування на цій посаді. Міжнародні та національні правові акти допускають
дострокове звільнення з посади судді, який здійснює більш
важливу функцію – правосуддя, ніж здійснення адміністративної функції. Теоретично не
можна виключати порушення
Конституції та законів головою
суду при здійснені адміністра-

тивних функцій, неналежне
виконання своїх повноважень,
втручання у здійснення судочинства іншими суддями, здійснення незаконного впливу на
суддів, ігнорування суддівського самоврядування, невиконання рішень органів суддівської
спільноти. Неприпустимість
дострокового звільнення судді з адміністративної посади
є запорукою свавілля з боку
голови при виконання адміністративних функцій на весь
термін перебування на адміністративній посаді. В Україні
голови загальних судів усіх рівнів обираються на п’ять років.
Вважаємо, що дострокове звільнення судді з адміністративної
посади є не тільки доцільним,
а й необхідним. Воно має встановлюватися законом з наведенням чітких підстав. До таких
підстав можна віднести наведені вище можливі порушення
при здійсненні адміністративних функцій.
Незалежність голови суду
має забезпечуватися з моменту
призначення судді на цю посаду. Порядок призначення суддів на адміністративні посади
в судах загальної юрисдикції,
за винятком Верховного Суду
України, що існував і тимчасово діє, не забезпечує незалежність голови суду. Механізм, що
сприяє посиленню незалежності при призначенні на адміністративні посади закріплено
в Конституції України, і його
варто поширити на всі суди.
Це встановлений Основним
Законом України порядок призначення на адміністративні посади в Конституційному
Суді України та Верховному
суді України, в яких голова і
заступники обираються самими суддями. Отже, у всіх судах
на керівні посади судді мають
обиратися зборами суддів відповідного суду.
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Посиленню незалежності
суддів при здійсненні адміністративних функцій сприятиме
обрання суддів на керівні посади в судах лише на один строк
в порядку ротації. Повторне
обрання на адміністративну
посаду допустиме після того,
як всі судді перебували на відповідній посаді. Це сприятиме
розширенню участі суддів в
управлінні справами суду, активізації діяльності суддівського
самоврядування у вирішенні
внутрішніх питань роботи суду.
Потребує уточнення визначення функцій керівника суду
і його повноважень. У голови
суду не може бути всіх управлінських функцій з урахуванням
специфічності органів судової влади. При цьому необхідно враховувати, що основною
функцією голови суду, який є
суддею, є правосуддя і перебування на адміністративній
посаді не повинно перешкоджати здійсненню ним правосуддя. Вважаємо, що оптимальним буде виконання головою
суду представницької і контрольної за роботою апарату суду
функцій. Упорядкуванню підлягає і система адміністрування
судів, особливо у судах вищих
ланок, в яких судове управління здійснюють: голова суду і
його заступники, президія і
пленум суду, орган суддівського самоврядування, апарат суду.
При цьому необхідно уникнути дублювання повноважень
органів, які здійснюють адміністрування судів, надання їм
повноважень, які вони здатні
виконати та які надмірно не
відволікатимуть суддів від розгляду справ.
Питання внутрішньої діяль-

ності суду, а також тих, що
стосуються
суддів,
мають
вирішуватися за допомогою
суддівського самоврядування. У
судах із значною чисельністю
суддів, і можливою складністю
проведення зборів суддів, для
оперативного вирішення певних питань доцільно обрати
раду суддів.
Адміністрування з окремих
кадрових питань пов’язаних з
формуванням суддівського корпусу здійснюють кваліфікаційні
комісії суддів, Вища рада юстиції, Державна судова адміністрація України. Адміністрування
судів з цих питань має відбуватися з дотриманням вимог міжнародних документів з питань
незалежності суду і суддів. Ними
передбачено, що кожне рішення стосовно відбору та призначення на посаду, підвищення по
службі або припинення повноважень судді має прийматися незалежним від виконавчої
і законодавчої влади органом,
у складі якого щонайширше
представництво суддівського
корпусу. Цим вимогам не відповідає склад Вищої ради юстиції,
у якій з двадцяти членів лише
чотири судді. Приведення складу цього органу у відповідність
до міжнародних стандартів
можливо зробити до внесення
змін у Конституцію України, в
законодавчому порядку, встановивши в законі таку умову,
як призначення Верховною
Радою України, з’їздом адвокатів, з’їздом представників юридичних навчальних закладів
та наукових установ по одному члену Вищої ради юстиції з
числа суддів у відставці.
Адміністрування судів охоплює також матеріально-тех

нічне і фінансове забезпечення
здійснення судового управління та судочинства.
Організаційне забезпечення
діяльності судів загальної юрисдикції, а також інших органів та
установ судової системи здійснює Державна судова адміністрація України, яка є центральним органом виконавчої влади.
Питання фінансування судів
вирішують Кабінет Міністрів
України при підготовці проекту закону України «Про
Державний бюджет України» на
поточний рік та Верховна Рада
України при прийнятті такого
закону. Таким чином законодавча і виконавча влада може
впливати на незалежність суду,
що вони і роблять. Суди постійно не отримують необхідних
коштів. Судова влада є рівною
законодавчій і виконавчій владі, і відповідно з принципом
верховенства права, її органи
не можуть фінансуватися у меншому відсотку до потреб органів інших гілок влади. На жаль,
законодавча і виконавча влада
не дотримуються принципу
верховенства права та інших
принципів Конституції України,
і не забезпечують належного фінансування судів. До цього часу винагорода за працю
суддям встановлюється актами Кабінету Міністрів України
та Президентом України, а не
законами України, як цього
вимагають міжнародні документи.
З метою посилення незалежності суддів їх потреби мають
задовольнятися в повному
обсязі, а матеріально-технічне
забезпечення повинна здійснювати судова влада.
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Судова влада: шлях боротьби за
незалежність
Однією із важливих ознак організації судової влади у
демократичних та правових країнах – є самоорганізація
судової влади, яка реалізується через органи, що мають
репрезентуватися більшістю суддівської спільноти.
Тенденції розвитку сучасного світу виробили дві
самостійні, але тісно взаємо
пов’язані форми організації судової влади - суддівське
самоврядування та самоорганізацію судової влади.
Причому, якщо самоорганізація судової влади – це критерій зовнішньої організації
судової влади, який характеризує місце та роль судової
влади у системі координат
публічної влади, чинник, який
показує самостійність судової
влади відносно законодавчої
та виконавчої, то суддівське
самоврядування - це механізм організації судової влади
із середини.
У цьому відношенні спробуємо проаналізувати правову природу цих двох явищ,
їх взаємозв’язок та вплив
на незалежність суддів та
самостійність судової влади. Важливий чинник незалежності суддів – це демократичні та дієві механізми
організації судової влади, які
покликані захистити судовий корпус у цілому і кожного суддю окремо від негативних політичних впливів та
втручання у їх правовий статус. На сьогоднішній день ці
механізми реалізуються через
суддівське самоврядування, як
самостійну форму організації
судової влади та статусу суд-

дів, і передбачають колективне вирішення професійними
суддями важливих питань
внутрішньої діяльності судів.
В. В. Кривенко визначає
суддівське самоврядування
як діяльність суддівського
співтовариства, його окремих частин та їх представницьких органів, спрямовану
на забезпечення належного
функціонування судової системи, прав та інтересів суддів шляхом участі у вирішенні управлінських питань в
межах і порядку, встановлених законом1. Натомість В. С.
Стефанюк бачив суддівське
самоврядування як колективне вирішення професійними
суддями питань внутрішньої
діяльності судів, як своєрідну профспілку, яка повинна
мати відповідні повноваження і важелі для вирішення
професійних проблем суддів, а також повноваження
щодо перевірки ефективного і цільового використання бюджетних коштів. Саме
суддівське самоврядування
В.С.Стефанюк розглядав як
єдиний механізм захисту професійних інтересів суддів2.
Згідно Закону “Про судоустрій України” до внутрішньої діяльності судів належать
питання щодо організаційного забезпечення судів та
діяльності суддів, соціальний

захист суддів та їх сімей, а
також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із
здійсненням правосуддя.
Організаційними формами суддівського самоврядування є:
1) збори суддів місцевих
суд ів, апеляційних судів,
вищих спеціалізованих судів,
Верховного Суду України;
2) конференції суддів загальних місцевих та апеляційних
судів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та
Севастополя;
3) к о н ф е р е н ція суддів військових судів;
4) конференції
суддів спеціалізованих судів;
5) з'їзд суддів
України
6) ради суддів
та їх виконавчі
П рилуцький
органи.
Сергій
Завданням
Валентинович,
кандидат юридичних
органів суддівнаук, науковий співро
ського самоврябітник Інституту
дування є вирідержави і права
шення питань
ім. В.М.Корецького
НАН України
внутрішньої
діяльності судів,
у тому числі щодо:
1) забезпечення організаційної єдності функціонування
органів судової влади; зміцнення незалежності судів,
захист від втручання в їх
діяльність;
2) участі у визначенні потреб
кадрового, фінансового, ма
теріально-технічного та ін
шого забезпечення судів та
контроль за додержанням

1

Кривенко В.В. Суддівське самоврядування як елемент управління судовою системою України //Вісник Верховного
Суду України. – 2006. - № 4(68). - С.6.
2
Стефанюк В.С. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001. - С.40.
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встановлених нормативів вказаного забезпечення;
3) погодження призначення
суддів на посади в судах загальної юрисдикції, призначення
суддів Конституційного Суду
України та суддів до складу Ви
щої ради юстиції і обрання до
кваліфікаційних комісій суддів;
4) заохочення суддів та працівників апарату судів;
5) здійснення контролю за ор
ганізацією діяльності судів та ін
ших структур у системі судової
влади.
Варто звернути увагу, що
нинішній закон доволі розмито
формулює можливості суддівського самоврядування, що на
мій погляд обмежує його дієвість. Здебільшого у питаннях
кадрового забезпечення судової влади органи суддівського самоврядування підмінені
органами судового адміністрування, що не справляє позитиву для розвитку цього важливого інституту судової влади. З
практичного боку, справедливо
звертає увагу суддя Верховного
Суду України В.І.Косарєв, тягар
адміністративного стилю управління судами, успадкований
від системи радянської влади, і
нині перешкоджає становленню суддівського самоврядування. Так склалося, що ті, хто очолює суди (найчастіше це судді зі
значним практичним стажем),
уже не можуть перелаштувати
свій стиль керівництва на демократичні рейки. І це не вина, а
біда як їх, так і суддів зокрема,
які не звикли до участі в управлінні, колективному вирішенні
питань внутрішньої діяльності.
Безперечно, чинним законодавством, нормативними актами
Президента України, Кабінету
Міністрів України керівникам
судів надано певні управлінські
важелі, зокрема встановлювати

надбавки до посадових окладів
суддів, ініціювати службове підвищення, заохочувати, направляти їх у закордонні відрядження тощо, тобто стимулювати
суддів за сумлінне виконання
роботи. Дехто використовує ці
важелі неналежним чином, внаслідок чого фактично стимулюється не чесна і сумлінна праця,
а угодництво та слухняність, що
спричиняє нездорові стосунки
в колективі і є ознакою впливу
на них при здійсненні правосуддя. Виразно це виявилося у
діяльності Апеляційного суду
Донецької області. Однією з
причин виникнення конфліктів
між керівниками судів і підлеглими є недостатня обізнаність
суддів зі своїми правами, недовіра у сили громади, відсутність
досвіду демократичного колективного управління3.
На мій погляд, рівень дієвості
суддівського самоврядування в
Україні, а значить і незалежності суддів, можна досягнути шляхом утвердження повноважень
органів суддівського самоврядування у важливих кадрових
питаннях та питаннях оцінки
суддів. Зокрема, розгляд кандидатів на посади суддів та рекомендація їх для проходження
конкурсу, замість голів судів та
державної судової адміністрації, мають здійснювати збори
суддів місцевих судів. Саме відкритість та колегіальність розгляду майбутніх кандидатів на
посаду судді, досвід більшості
суддів, а не окремих судових
чи адміністративних посадовців – це шлях до демократизації та самостійності судової
влади. Самі судді повинні захищати свою професію від проникнення до її лав негідників,
та навпаки, підтримувати чесних та совісних людей.
Ще один важливий аспект

кадрового забезпечення судової
влади – кар’єрний ріст судді, що
за своєю природою має бути
центральним критерієм суддівського самоврядування. Так, для
судді місцевого суду важливим
кар’єрним просуванням є призначення на посаду до вищого суду. Проте, чи може суддя
місцевого суду претендувати на
посаду вищого рівня? За яких
умов? За чиєю рекомендацією
чи поданням? На яких конкурсних умовах? Відповіді на деякі
з цих питань можна знайти у
положеннях Закону “Про судоустрій України”. Перш за все,
згідно ст.62 Закону передбачено, що переведення судді за
його заявою з одного суду до
іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється
Президентом України за поданням Голови Верховного Суду
України або голови відповідного вищого спеціалізованого
суду. Усі інші переведення судді
з одного суду до іншого суду
здійснюються у порядку призначення чи обрання судді. Тим
самим, зміна суддею спеціалізації (перехід із загального до
спеціалізованого суду чи навпаки, незалежно від рівня суду),
перехід судді з нижчої судової
інстанції до вищої, чи навпаки,
вимагають проходження суддею загальної процедури призначення Президентом України
(якщо суддя не був обраний
безстроково та його 5-річний
строк повноважень не збіг), або
ж обрання Верховною Радою
України. Правові механізми
призначення та обрання суддів
на сьогоднішній день врегульовані окрім названого Закону
також Положенням “Про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного
судді вперше” (Указ Президента

3

Косарєв В.І. Суддівське самоврядування: становлення і перспективи // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 6(46)
. - С. 46.

Вісник Центру суддівських студій / №10 / 2007
12

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ В УКРАЇНИ
України від 30 червня 2004 року
N 697/2004) та Законом “Про
порядок обрання на посаду та
звільнення з посади професійного судді Верховною Радою
України” (N 1625-IV).
Закон N 1625-IV передбачає,
що подання про переведення
судді з одного суду до іншого у
порядку обрання до Верховної
Ради України вносить Голова
Верховного Суду України або
голова відповідного вищого
спеціалізованого суду. До цього подання додається особова
справа судді. Порядок переведення судді з одного суду до
іншого шляхом обрання відбувається в такому порядку:
1) звернення судді до територіального управління державної судової адміністрації щодо
переведення з одного суду до
іншого; 2) підготовка державною судовою адміністрацією
матеріалів та направлення їх
до Верховного Суду України
або відповідного вищого спеціалізованого суду; 3) внесення Головою Верховного Суду
України або головою відповідного вищого спеціалізованого
суду подання до Верховної Ради
України.
Переведення судді з одного
суду до іншого шляхом обрання здійснюється на пленарному засіданні Верховної Ради
України за наявності висновку відповідного Комітету
Верховної Ради України без
обговорення.
Присутність
такого судді в залі засідань
Верховної Ради України є
обов'язковою.
Водночас, із змісту ст.87
Закону N 3018-III випливає, що
для зайняття посади судді у суді
вищого рівня необхідна рекомендація відповідної кваліфікаційної комісії, яка може бути
надана лише за результатами
обов’язкової кваліфікаційної
атестації у формі кваліфікацій-

ної співбесіди.
Підставами для призначення
кваліфікаційної атестації судді може бути лише заява судді
про переведення до суду вищого рівня. На суддю, що підлягає кваліфікаційній атестації,
голова відповідного суду складає характеристику, в якій відображаються ділові та моральні якості судді, дається оцінка
його професійної діяльності.
До характеристики може бути
додано рішення зборів суддів суду, в якому працює суддя.
Водночас, характеристику на
голову суду для кваліфікаційної
атестації складає голова відповідного суду вищого рівня. До
характеристики має бути додано рішення зборів суддів даного суду.
Кваліфікаційна співбесіда
з суддею, який претендує на
зайняття посади у суді вищого
рівня, стосується знань у галузі
законодавства, судової практики і правової аналітики, рівень
яких є достатнім для забезпечення належного виконання суддею повноважень у суді
вищого рівня.
Кваліфікаційна комісія суддів, залежно від рівня професійних знань, стажу, посади,
досвіду роботи судді, який атестується, приймає рішення про
рекомендацію кандидата на
посаду судді у відповідному суді
або відмову в рекомендації для
зайняття посади судді.
Як бачимо, на сьогоднішній
день питання кар’єрного росту
судді продовжує знаходитись у
переважній компетенції органів судового адміністрування, а
також домінуючих політичних
сил, які безумовно намагатимуться провести “своїх” суддів
до вищих судових інстанцій.
Хоча, важливим позитивом
цього процесу, безумовно, - є
безпосередня участь кваліфікаційних комісій суддів та можли-

ва участь органів суддівського
самоврядування. На жаль, роль
та участь органів суддівського самоврядування у важливих
питаннях кар’єрного росту суддів мінімізована, та зводиться
до факультативного рівня. Вище
було зазначено, що при проходженні суддею атестації голова суду дає йому характеристику, до якої може бути додано
рішення зборів суддів суду, в
якому працює суддя. Як бачимо,
позиція голови суду при оцінці
рівного йому за статусом колеги є більш важливою, ніж оцінка та позиція більшості таких
самих колег.
Відсутність
конкурсних
начал, закритість інформації
про відкриття вакансій у судах
вищих інстанцій створюють
простір для адміністративного
маніпулювання та нездорової
конкуренції між суддями. Такий
стан речей є ненормальним.
Вважаю, що при появі вакансії на посаду судді апеляційного
суду, претендувати на її заміщення повинні мати право всі судді
апеляційного округу, які відповідають законним вимогам. І у
цьому аспекті рекомендувати
кандидатів на дану суддівську
вакансію повинен територіальний орган суддівського самоврядування - конференція суддів. Нехай колеги, товариші по
суддівському “цеху” оцінюють
висуванців, їх професійний
рівень, моральні та ділові якості,
суспільну довіру. У свою чергу,
висувати кандидатів на посаду
судді Верховного Суду України
повинен З’їзд суддів України –
як найвищий орган суддівського самоврядування.
Водночас, реальний стан
суддівського
самоврядування в Україні невтішний. Так,
за результатами незалежного
дослідження щодо індексу судової реформи в Україні, яке провела Американська асоціація
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юристів, на сьогоднішній день
одним із найдієвіших органів
суддівського самоврядування є
Рада суддів України (РСУ), яка
є вищим органом суддівського самоврядування у період
між З'їздами суддів. До її складу мають входити не менш як
по одному представнику від
конференцій суддів військових
і спеціалізованих судів, суддів Верховного суду України і
Конституційного суду України,
а представники суддів загальних місцевих та апеляційних
судів повинні складати не менш
як половину від загальної кількості членів РСУ. Рішення цього
органу є обов'язковими для всіх
органів суддівського самоврядування і можуть бути скасовані
лише З'їздом суддів.
Незважаючи на ці прогресивні положення, ступінь фактичної незалежності рад суддів
викликає серйозні занепокоєння. На практиці, більшість із
них контролюються керівництвом судової системи. Цю думку поділяють деякі судді, які не
вважають ради суддів дійсно
незалежними. Наприклад, серед
77 членів РСУ лише 5 суддів
(2 з місцевих судів і 3 з апеляційних) не обіймають адміністративні посади в судах і не
є суддями найвищих судових
органів; решта членів є суддями Верховного Суду України,
Конституційного Суду України,
вищих судів, головами чи
заступниками голів загальних,
господарських і військових апеляційних судів, а також 6 голів
чи заступників голів загальних
місцевих судів. Аналогічно,
рада суддів господарських судів
складається переважно з голів
судів, а до складу ради суддів
адміністративних судів поки
що входять лише судді Вищого
адміністративного суду, хоча
4

очікується, що судді адміністративних судів нижчої інстанції
будуть залучені до участі в раді
після початку діяльності цих
судів. Обласні ради суддів, як
правило, складаються з голів
та заступників голів апеляційних судів і голів місцевих судів,
і ситуація, коли до їх складу не
входить жоден суддя, що не обіймає адміністративну посаду у
суді, не вважається нетиповою.
Є також інформація, що дані
ради суддів є досить активними
лише у 7 областях з 27.
Водночас є свідчення того,
що принаймні РСУ, очевидно, функціонує незалежно від
представників інших гілок влади. Наприклад, вона виступила
із досить гострим зверненням,
у якому були засуджені нещодавні заяви Міністра юстиції
щодо звинувачення усієї судової системи у корумпованості.
Результатом цього звернення стало публічне вибачення
Прем'єр-міністра
(принесене у присутності Голови ВСУ
і Президента України) за дії
Міністра юстиції (хоча сам
Міністр відмовився особисто
спростувати свої висловлювання). РСУ також намагається
привернути увагу до інших проблем судової системи України із
використанням різноманітних
механізмів, таких як публікація
заяв і звернень у ЗМІ та звернення до Ради Європи, міжнародних судових органів і народних
депутатів України. Тим не менше, на думку представника РСУ,
вплив різного роду політичних
чинників перешкоджає досягненню нею більших успіхів4.
Попри те, суддівське самоврядування має тісний зв’язок і
дієвий вплив на самоорганізацію судовою влади. Наприклад,
конференції суддів відповідних
судів обирають членів відпо-

відних кваліфікаційних комісії суддів. З’їзд суддів України
призначає та звільняє суддів
Конституційного Суду України;
призначає членів Вищої ради
юстиції (ВРЮ) та приймає
рішення про припинення їх
повноважень; обирає членів
Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України (ВККСУ).
Водночас, заміщення таких
адміністративних
судових
посад як голова суду та заступник голови суду відбувається на
підставі обов’язкової рекомендації Ради суддів України (щодо
спеціалізованих судів - рекомендації відповідної ради суддів). Окрім того, кандидатури
першого заступника та заступника Голови Верховного Суду
України перед призначенням
підлягають обов’язковому погодженню з Радою суддів України.
Право ініціювати питання про
дисциплінарну відповідальність
судді належить голові відповідної ради суддів; членам Ради
суддів України. До повноважень
Ради суддів України відноситься
обов’язкове погодження єдиних
нормативів фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції та контроль за додержанням вимог Закону щодо
фінансування судів та ін.

Самоорганізація
судової влади.
У становленні інституту
самоорганізації судової влади України дуже важливе значення відіграли та відіграють
міжнародні стандарти і досвід
зарубіжних країн. Зі вступом
до Ради Європи, Україна стала
учасником ряду конвенцій та
додаткових протоколів до деяких з них щодо питань судочинства. Наша держава взяла

Індекс судової реформи в Україні. Випуск ІІ. – грудень 2005р. - С.66.
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на себе певні зобов’язання стосовно подальшого вдосконалення судочинства, виконання
вимог, які містяться в основоположних міжнародних пактах,
присвячених захисту прав та
основних свобод людини, у
численних правових актах відповідних органів Ради Європи,
а також документах, що мають
рекомендаційний характер.
Так, Комітет міністрів Ради
Європи ухвалив Рекомендацію
№R(94)12 державам-членам
щодо незалежності, дієвості та ролі суддів (1994р.) . Ця
Рекомендація спрямована на
розвиток ст. 15.b Статуту Ради
Європи, з врахуванням ст. 6
Конвенції про захист прав
людини та основоположних
свобод і Основних принципів Організації Об'єднаних
Націй
щодо
незалежності судових органів, ухвалених
Генеральною Асамблеєю ООН
в 1985р. Відзначаючи важливість ролі суддів у забезпеченні
захисту прав і основних свобод
людини, бажаючи забезпечити
незалежність суддів з тим, щоб
посилити верховенство права в
демократичних державах, усвідомлюючи необхідність зміцнити становище та владу суддів
з тим, щоб було встановлено
дієву та справедливу правову
систему, розуміючи, що бажано
було б забезпечити виконання
суддівських обов'язків, спрямованих на захист інтересів кожної особи, Комітет міністрів
Ради Європи рекомендував урядам держав-членів ужити всіх
необхідних заходів або зробити їх більш ефективними, з тим,
щоб піднести роль як кожного
окремого судді, так і всього корпусу суддів в цілому та зміцнити
їх незалежність і дієвість.
Загальні принципи відзначають, що виконавча та законо-

давча влади повинні забезпечити незалежність суддів, а також
не вживати заходів, які можуть
поставити її під загрозу. Строк
перебування суддів на посаді
повинен забезпечуватися законом. Всі рішення щодо професійної кар'єри суддів повинні
ґрунтуватись на об'єктивних
критеріях; як обрання, так
і кар'єра суддів мають базуватись на заслугах, з урахуванням
їхньої кваліфікації, чеснот, здібностей та результатів праці.
Орган, уповноважений приймати рішення щодо обрання
і кар'єри суддів, повинен бути
незалежним від уряду та адміністративних органів. Для гарантування незалежності цього
органу мають бути запроваджені, наприклад, такі положення,
як нагляд за тим, щоб його члени призначалися судовою владою і щоб сам орган самостійно приймав рішення про власні
правила процедури.
Однак,
якщо
конституція, законодавство чи традиції дозволяють урядові брати
участь у призначенні суддів, то
необхідно гарантувати, що на
такі процедури призначення
не впливатимуть інші мотиви,
крім тих, які пов’язані з викладеними вище об’єктивними
критеріями. Гарантами цього можуть бути, наприклад:
1) спеціальний незалежний та
компетентний орган, від якого
уряд отримує поради, що втілюються ним на практиці; або
2) право особи подавати до
незалежного органу апеляцію з
метою оскарження рішення; або
3) орган влади, який приймає
рішення про заходи у запобіганні будь-якому неправомочному та незаконному впливу.
Діяльність Ради Європи з
питань організації правосуддя,
що проводилась протягом бага-

тьох років, створила фундамент
для розробки цілісного погляду
на статус суддів. Так, питанням
незалежності суддів, їх добору, професійної підготовки,
кар’єри, відповідальності і дисципліни судової роботи було
присвячено чимало зібрань.
Згодом було вирішено зібрати в єдине всі результати обговорень, щоб надати їм більшу
“очевидність”, а також щоб дати
новий імпульс зусиллям по вдосконаленню судових інститутів,
які є основними елементами
правової держави.
Ще одним важливим кроком
європейської спільноти до становлення незалежної судової
влади стало прийняття в рамках Ради Європи Європейської
Хартії про статус суддів.
Зазначений акт було ухвалено зібранням представників судових систем більшості європейських країн, у тому
числі і України. Майже половина змісту Європейської Хартії
про статус суддів присвячена
питанням формування корпусу
професійних суддів. Таке ставлення членів Ради Європи до
цих проблем, на наш погляд,
невипадкове, оскільки становлення сильної та незалежної
судової влади – це проблема
практичної реалізації поділу
влади у державі і захисту прав
людини.
В п.1.3. даного документу
вказується, що кожне рішення,
пов’язане з добором, комплектуванням та призначенням судді на посаду, підвищенням по
службі або припиненням його
повноважень, згідно закону про
статус суддів передбачає втручання органу, незалежного від
виконавчої та законодавчої
влади, який принаймні наполовину має складатись із суддів, обраних їх колегами шля-

5
Рекомендація №R(94)12 Комітету міністрів державам-членам щодо незалежності, дієвості та ролі суддів//Вісник
Верховного Суду України. -1997. – №4(6). – С.10-11.
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хом використання методів, що
гарантуватимуть якомога ширше представництво суддівського корпусу.
Таким чином, однією із важливих ознак організації судової
влади у демократичних та правових країнах – є самоорганізація судової влади, яка реалізується через органи, що мають
репрезентуватися більшістю
суддівської спільноти. Цей міжнародний критерій лежить в
основі правових систем більшості демократичних країн
світу (Іспанія, Італія, Болгарія,
Польща, Франція).
На сьогоднішній день, в
Україні вже певним чином
сформувався механізм самоорганізації судової влади, який
складається з кваліфікаційних
комісій суддів, як самостійних органів у судовій системі
України, а також, у певній мірі,
Вищої ради юстиції.
Інститут
самоорганізації судової влади має давнє
коріння. Ще у свій час, видатний дореволюційний вчений
Й.В.Михайловський зазначав,
що судді повинні призначатися верховною владою безстроково, але при цьому судові колегії, корпорації осіб, які
мають близьке відношення до
суду і органи місцевого самоврядування повинні мати право
подавати верховній владі кандидатів (які відповідають цензу), причому у деяких випадках (наприклад одноголосний
вибір) такі подання повинні
мати обов’язковий характер6.
Водночас, на сьогоднішній
день у вітчизняній правовій
науці та практиці одностайно-

го розуміння правової природи
кваліфікаційних комісій суддів
України ще не склалося. Так,
С.В.Подкопаєв визначив ці органи як колегіальні атестаційнодисциплінарні органи суддівського співтовариства, що
наділені державно-владними
повноваженнями
стосовно
його членів, спрямованими на
формування суддівського корпусу, визначення рівня підготовленості професійних суддів,
а також вирішення питання про
їх дисциплінарну відповідальність7. В.С.Стефанюк розглядав
кваліфікаційні комісії суддів як
органи суддівського самоврядування8. Водночас, І.Л.Самсін
розглядає кваліфікаційні комісії
суддів як елемент єдиної системи забезпечення функціонування судової влади9. На нашу
думку, система кваліфікаційних
комісій – це центральна складова інституту самоорганізації
судової влади України. За своєю природою кваліфікаційні
комісії – є одночасно органами судової влади у питаннях
кваліфікації та добору суддів, а
також дисциплінарною судовою інстанцією.
Кваліфікаційні комісії суддів
формуються з 11 членів, серед
яких не менше 6 суддів. Ці органи побудовані таким чином, що
в своїй структурі представлені суддівською більшістю. Така
більшість покликана захистити
незалежність судової влади від
тиску з боку інших державних
органів при вирішенні найважливіших кадрових та дисциплінарних питань. Члени кваліфікаційних комісій з числа суддів
обираються конференціями

суддів на засадах суддівського
самоврядування таємним або
відкритим голосуванням. Дві
особи від Міністерства юстиції
України призначаються наказом Міністра юстиції; дві особи призначаються відповідними обласними (Київською
міською) радами за місцезнаходженням
кваліфікаційної
комісії суддів. Одну особу призначає своїм розпорядженням
Уповноважений
Верховної
Ради України з прав людини.
Принцип суддівської більшості покладено і в основу
організації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
яка діє у складі 13 членів, серед
яких сім суддів, що обираються
з’їздом суддів України. До складу цього органу також входить
дві особи, що призначаються
Верховною Радою України з
числа осіб, які не є народними депутатами; дві особи, які
призначаються Президентом
України; одна особа призначається
Уповноваженим
Верховної Ради України з прав
людини та одна особа призначається Міністром юстиції.
Всі члени кваліфікаційних
комісій повинні мати вищу
юридичну освіту. До складу кваліфікаційних комісій суддів та
Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України не можуть бути
обрані Голова Верховного Суду
України, голови вищих спеціалізованих судів, голови апеляційних судів, а також їх заступники та члени Вищої ради
юстиції.
Організаційна складова кваліфікаційних комісій суддів
також підтверджує, що ці орга-

6
Михайловский И.В. Основные принципы организации уголовного суда. Уголовно-политическое исследование. – Томск,
1905. – Типография П.И.Макушина. - С.112.
7
Подкопаєв С.В. Правова природа кваліфікаційних комісій суддів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 4 (42). –
2005. – С.83.
8
Стефанюк В.С. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001. - С.31.
9
Самсін І.Л. Кваліфікаційні комісії суддів: курс на реформування // Вісник Верховного Суду України. - 2006. - №9 (73). –
С.6-7.
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ни - є судовими, оскільки в їх
основі лежить суддівська більшість, але з відповідним політичним та громадським конт
ролем з боку представників
законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування
та правозахисних державних
органів.
Водночас, організація діяльності кваліфікаційних комісій
не позбавлена певних проблем.
По-перше, Закон “Про судоустрій України” визначив кваліфікаційні комісії, як постійно
діючі органи в системі судоустрою України. Водночас, члени цих комісій здійснюють свої
повноваження на громадських
засадах. На наш погляд, підхід
про “громадські засади” членів
кваліфікаційних комісій самим
безпосереднім чином справляє негативний вплив на якість
виконання завдань цього органу. Вважаю, що хоча б половина членів (судді) цього органу
повинні здійснювати покладені
обов’язки на постійній основі. Інша половина членів кваліфікаційних комісій, які не є
представниками судової влади, можуть здійснювати свою
функцію при безпосередніх
засіданнях комісії.
Про цей негатив в організації
кваліфікаційних комісій говорить і практика. Так, В.Д.Бринцев
наголошує: “Головне лихо в
тому, що кваліфікаційні комісії, які в основному складаються із суддів, працюють на громадських засадах. Рішення про
укомплектування комісій штатним персоналом не виконано.
Діловодство в комісії здійснює
працівник обласного суду, прикомандирований для цих цілей,

як правило, без звільнення від
основної роботи, який зазвичай не має навіть елементарної
підготовки”10.
Водночас все частіше звучить
питання про утворення кваліфікаційних комісій в кожній
області, як це було раніше. При
цьому, на думку М.П.Селіванова,
щонайменше голова цієї комісії
та його заступник мають працювати на постійній основі11.
Іншим
конституційним
органом у системі організації судової влади - є Вища рада
юстиції, яка за рекомендацією
кваліфікаційних комісій суддів вносить подання про призначення суддів Президентові
України. Також Вища рада
юстиції за пропозицією кваліфікаційних комісій суддів або
за власною ініціативою вносить
подання про звільнення суддів
з посади до органу, який їх призначив або обрав.
Вищу раду юстиції можна охарактеризувати двояко,
по-перше, як спеціальний колегіальний орган з формування
суддівського корпусу; по-друге,
як орган конституційної відповідальності в якості вищої дисциплінарної інстанції для суддів у питаннях звільнення їх з
посади. На наш погляд, правове
положення Вищої ради юстиції
на сьогоднішній день потрібно
також прирівнювати до судового органу в сфері юстиції, а
всі його члени протягом виконання обов’язків повинні прирівнюватись до суддів. Хоча з
цього питання є різні погляди.
Зокрема, І.В.Назаров вважає, що
Вища рада юстиції – це конт
ролюючий орган, основною
метою діяльності якого є під-

вищення ефективності роботи
кваліфікаційних комісій суддів
при доборі й рекомендації осіб
для зайняття посади професійного судді, визначення рівня спеціальної підготовленості професійних суддів, розгляд
питань про їх дисциплінарну
відповідальність, дотримання
ними професійних та етичних норм при виконанні своїх
обов’язків у випадках, окреслених
законом,
перевірка
обґрунтованості рішень про
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури12. Натомість,
В.В.Молдован бачить Вищу раду
юстиції, як дорадчий (узгоджувальний) орган, що формується
за принципом представництва
та який відноситься до кола
державних органів, місце якого
визначено його контрольнонаглядовими повноваженнями.
Заперечуючи те, що ВРЮ – це
орган судової влади, вчений
проте визначає цей орган як
апеляційну інстанцію в системі
дисциплінарного провадження
щодо суддів апеляційних і місцевих судів та прокурорів усіх
рівнів13. Розвиваючи позицію
В.В.Молдована, О.Гончаренко
стверджує, що багато у чому
сутність
діяльності
Вищої
ради юстиції серед державних органів України полягає
у доповненні системи стримувань і противаг, яка існує у
будь-якому демократичному
суспільстві. Вища рада юстиції
здійснює функцію своєрідного
опосередкованого правового
впливу на суддівську гілку влади
з боку законодавчої і виконавчої влади через представників,
членів ради, чим досягається

10

Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні /нормативна база, проблеми та шляхи
їх вирішення/. – К.: Юстініан, 2003. - С.37-38.
11
Селіванов М.П. Проблемні питання формування суддівського корпусу та можливі шляхи їх вирішення// Вісник
Верховного Суду України. - 2005. - №2 (54). – С.7.
12
Назаров І.В. Правовий статус Вищої ради юстиції: Монографія. – Х.: Право, 2006. - С.188 -189.
13
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. - С. 135-139.
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корисний для громадянського суспільства баланс. Тому, на
думку О.Гончаренка, Вища рада
юстиції виконує ніби-то нарадчу функцію щодо інституту
Президента та Верховної Ради
України з питань призначення
суддів та звільнення їх з посади.
Тим самим, науковець визначає
цей орган, як конституційний,
адміністративний, самоврядний, незалежний колегіальний
державний орган управління,
спеціальна юрисдикція якого
реалізується у сфері організації, формування і підтримки на
високому рівні професійного
суддівського корпусу, а також
дисциплінарної відповідальності прокурорів14.
Крім того, розглядаючи проблему конкуренції статусу та
повноважень між системою
кваліфікаційних комісій суддів та Вищою радою юстиції,
І.Л.Самсін також зазначив, що
Вища рада юстиції не належить
до судової системи; це – конституційний орган зі спеціальними повноваженнями, який
де-факто має виконувати дорадчу роль при вирішенні питання
про обрання та звільнення суддів. Функції Вищої ради юстиції повинні бути наглядовими
за характером, а процедурні
питання щодо притягнення до
дисциплінарної відповідальності суддів всіх рівнів мають вирішувати органи системи кваліфікаційних комісій суддів 15.
Водночас, на думку професора права Штефана Гасса
(Швейцарія) Вища рада юстиції має служити буфером між
судовою владою та іншими
гілками влади. Вона має грати
ключову роль у підборі суддів,
14
15

їхньому кар’єрному просуванні, підвищенні кваліфікації та
притягненні їх до дисциплінарної відповідальності, а також у
виділенні ресурсів для судової
системи. Але при цьому Вища
рада юстиції має бути значною
мірою незалежною чи автономною від інших структур державної влади. Саме тому у її складі мають кількісно переважати
судді 16.
І у цьому відношенні на сьогоднішній день є принциповим
однозначне розуміння місця,
ролі та значення Вищої ради
юстиції у державі, її належність
чи ні до судової влади.
Разом з тим, не заглиблюючись в теоретичну дискусію,
виникає запитання: чи дійсно
Вища рада юстиції спроможна на сьогоднішній день нести
відповідальність за формування високопрофесійного суддівського корпусу, як то про-

голошує ст.1 Закону “Про Вищу
раду юстиції”? Відповідь на це
запитання коріниться у місці,
яке посідає цей орган в державному механізмі; організаційних
засадах його побудови; і, що
найголовніше, фактичній незалежності від політичних “коливань” у суспільстві та державі.
То чи забезпечений цей орган
відповідною незалежністю з
точки зору його організації,
тобто, чи складається він хоча б
наполовину з суддів, обраних їх
колегами шляхом використання методів, що гарантуватимуть
якомога ширше представництво корпусу суддів. На жаль, ні.
Згідно ст. 131 Конституції та ст.
5 Закону “Про Вищу раду юстиції” Верховна Рада України,
Президент України, з'їзд суддів
України, з'їзд адвокатів України,
з'їзд представників юридичних
вищих навчальних закладів та
наукових установ признача-

Гончаренко О. Вища рада юстиції: питання статусу і повноважень // Право України. – 2006.- №2. - С.17-20.
Самсін І.Л. Кваліфікаційні комісії суддів: курс на реформування // Вісник Верховного Суду України. - 2006. - №9 (73). –

С.7.

16
Гасс Штефан. Відповідальність суддівської спільноти і конкретних суддів за незалежність від інших гілок влади і перед
суспільством (у світлі діяльності Першої дослідницької комісії Міжнародної асоціації суддів). – Центр суддівських студій,
15-16 вересня 2005 р. - С.5, 11-12.
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ють до Вищої ради юстиції по
три члени, всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох членів Вищої ради
юстиції.
До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова
Верховного Суду України,
Міністр
юстиції
України,
Генеральний прокурор України.
Тобто суддівська спільнота
представлена в цьому органі
лише однією п’ятою його складу, а за таких умов ми не можемо стверджувати, що незалежність Вищої ради юстиції від
політичного впливу захищена
суддівською більшістю.
Саме на цю обставину було
звернуто увагу в п. 6 рішення IV
з’їзду суддів, в якому Раді суддів
України було доручено розробити і в установленому порядку подати до Верховної Ради
України проект законодавчого
акту про внесення змін і доповнень до Конституції України
щодо приведення складу Вищої
ради юстиції у відповідність з
міжнародними стандартами
з тим, щоб судді становили не
менше половини складу цього
органу17.
Тому, нажаль, Вищу раду
юстиції не можна віднести у
повній мірі до інституту самоорганізації судової влади, хоча
таким вона має стати.
Для прикладу, в ряді країн
світу центральне місце в питаннях організації судової влади та
формування корпусу професійних суддів займають самостійні та незалежні органи судової
влади. Так, Вищі ради магістратури у Франції та Італії вирішують всі питання, що стосуються
діяльності суддів: підбір, просування по службі, переведення,
дисциплінарна відповідальність
та ін. Аналогічні функції здійснюють Генеральна Рада судо17

вої влади Іспанії, Генеральна
судова рада Монголії, Вища
судова рада Болгарії. Ці органи,
як і Всепольська Судова Рада
створюються на основі представництва трьох гілок влади, з
перевагою впливу судової. Так,
Всепольська Судова Рада складається з: 1) Першого Голови
Верховного Суду, Міністра
Юстиції,
Голови
Вищого
Адміністративного Суду і особи,
що призначається Президентом
Республіки, 2) 15 членів, обраних з числа суддів Верховного
Суду, загальних судів, адміністративних судів та військових
судів, 3) чотирьох членів, обраних Сеймом з числа депутатів, а
також двох - обраних Сенатом
з числа сенаторів.
Водночас, в Італії згідно Закону “Про створення та
діяльність Вищої ради магістратури” (1958 р.) головою Вищої
ради магістратури є Президент
Республіки. Рада складається з
Першого Голови Верховного
касаційного суду, Генерального
прокурора Республіки при тому
ж суді, двадцяти членів, які обираються ординарними суддями,
і десяти членів, що обираються Парламентом на загальному
засіданні обох Палат.
Як бачимо, у Франції, Італії,
Іспанії,
Болгарії,
Польщі,
Монголії в питаннях формування корпусу професійних
суддів важливе місце займають
спеціальні самостійні органи.
Діяльність таких органів полягає в забезпеченні незалежності суддів шляхом збалансування політичного впливу
законодавчої та виконавчої влади в кадрових питаннях організації судової влади. Важливу
роль у становленні самостійності такого органу відіграють
засади його організації.
Цікавий досвід має Болгарія,

де судді, прокурори та слідчі призначаються, отримують
підвищення або пониження
на посаді, переміщуються та
звільняються з посади Вищою
судовою радою. Лише Голова
Верховного касаційного суду,
Голова Верховного адміністративного суду і Головний прокурор призначаються та звільняються Президентом Республіки
за пропозицією Вищої судової ради строком на сім років
без права на повторне обрання. Варто звернути увагу, що
Президент не може відмовити у
призначенні чи звільненні при
вдруге внесеній пропозиції. Як
бачимо, самоорганізація судової влади у Болгарії має високий
рівень, особливо це стосується
питань формування суддівського корпусу, дисципліни суддів,
їх кар’єри. Враховуючи те, що
практично весь суддівський
корпус формується безпосередньо Вищою судовою радою –
органом самоорганізації судової влади, на мій погляд він
здатний у повній мірі захищати
незалежність суддів та самостійність судової влади від неправомірних політичних впливів чи
приватних інтересів.
Вища судова рада складається з 25 членів. Голова
Верховного касаційного суду,
Голова Верховного адміністративного суду та Головний прокурор є її членами за посадами. Одинадцять членів Вищої
судової
ради
обираються
Народними Зборами, а одинадцять — органами судової влади.
Таким чином, більшість у цьому органі становлять судді, що
повною мірою відповідає міжнародним принципам.
Мандат обраних членів
Вищої судової ради чинний
протягом п'яти років. Вони не
можуть бути переобрані одра-

Вісник Верховного Суду України. - 2000. - №1 (17). – С.19.
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зу після спливу цього строку.
На засіданнях Вищої судової
ради головує міністр юстиції.
Він не бере участі в голосуванні. Рішення Вищої судової ради
про призначення, підвищення
або пониження на посаді, переміщення та звільнення з посади
суддів приймаються таємним
голосуванням.

Висновки та пропозиції
Незалежність суддів – це
не міф чи наукова теоретична концепція. Але це результат
політичної, ідейної, духовної,
культурної боротьби, яка відбувається у кожному народі, у
кожній державі, яка прагне до
демократії та верховенства
права. Водночас, незалежність
суддів - це не тільки результат
боротьби громадянського суспільства за своє право на справедливе правосуддя, - це ще й
результат боротьби самих суддів за своє право бути справедливими. І у цьому відношенні
система суддівського самоврядування та самоорганізації судової влади України – є одним із
найголовніших інструментів
цієї боротьби. Реалії сьогоднішнього дня показують, що українському корпусу суддів, кожному судді, ще потрібно зробити
багато зусиль, щоб суддівське
самоврядування почало дієво
працювати та захищати. І найтяжчою перешкодою у цьому –

є внутрішній страх, який людина, іноді, не у змозі подолати
протягом життя. Але єднання
людей не тільки за професійним критерієм, але одночасно
за моральними, ідейними переконаннями, єднання за принципом “один за всіх і всі за
одного”, а не “моя хата скраю ...”
– здатне зламати будь-який
страх чи перепону на шляху до
мети.
Самоорганізація судової
влади - є “серцем” незалежності судової влади, рушійна основа якого знаходиться у дієвих
механізмах суддівського самоврядування. Тим самим, система
органів самоорганізації судової
влади та суддівського самоврядування – є важливою основою
незалежності статусу судді.
На сьогоднішній день,
у механізмі самоорганізації
судової влади України невиправдано сформувалася система дублюючих та конкуруючих
між собою органів - кваліфікаційних комісій суддів на чолі з
Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) та Вища рада
юстиції (ВРЮ). На мій погляд,
ці органи потребують істотних
реформувань. Зокрема, ВККС
та ВРЮ мають бути реорганізовані в єдиний орган, який і
очолить всю систему кваліфікаційних комісій. Вважаю
також, що організація діяльності кваліфікаційних комісій
суддів потребує повернення з
окружних до обласних рівнів,

шляхом наближення їх до суспільства та громадського впливу. Кваліфікаційні комісії суддів
за своєю природою – це органи судової влади із дисциплінарними судовими функціями.
Система кваліфікаційних комісій має діяти на постійній основі як кваліфікаційний та дисциплінарний орган щодо суддів,
а у перспективі і щодо працівників юстиції (прокурорів, слідчих, адвокатів, нотаріусів).
Вітчизняні реалії організації політичної системи
України вже показали всі свої
головні недоліки. У механізмі організації судової влади
основною проблемою, на мій
погляд, – є значні політичні та
адміністративні впливи у кадрових питаннях, що практично
дискредитує існуючу систему
формування суддівського корпусу. Правова система України
потребує єдиного конституційного органу самоорганізації
судової влади, який буде здатний взяти на себе повну відповідальність за організацію та
формування суддівського корпусу. Саме цей орган має безпосередньо призначати, підвищувати або понижувати суддів
на їх посаді, переміщувати та
звільняти їх з посади. На цей
орган мають бути покладені
функції вищої дисциплінарної
інстанції щодо суддів та працівників юстиції, а також вирішення питання про наявність ознак
злочину у діях останніх.
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Дисциплінарна відповідальність суддів
Судді як носії судової влади при здійсненні правосуддя є незалежними від будь - якого впливу, нікому не
підзвітні і підкорюються лише закону. Держава охороняє
самостійність судів і незалежність суддів встановлюючи
спеціальні гарантії, які стосуються не тільки особливого
порядку призначення і обрання суддів, але й притягнення
їх до відповідальності та звільнення з посади.
Відповідальність (притягти до відповідальності) в
широкому розумінні означає,
що вважаючи когось винним,
можна вимагати звіту за його
вчинки (перед судом, органами влади і т.і.) ( Новий тлумачний словник. Т.1.С.439 ).
Юридична відповідальність – це встановлений
законодавством і забезпечений державою юридичний
обов’язок правопорушника
зазнати позбавлення певних
благ, належних йому цінностей (позбавлення волі,
позбавлення права займати
певну посаду, позбавлення
майна шляхом його конфіскації тощо).
Юридична відповідальність – це форма впливу на
порушників, реакція держави на допущені порушення
правових норм (Популярна
юридична
енциклопедія.
К.2002.С.519).
Судді, як і всі пересічні громадяни суспільства, за певних
умов можуть бути суб’єктами
юридичної відповідальності.
Дисциплінарна відповідальність в теорії права
розглядається як різновид
юридичної відповідальності і здійснюється у формі
накладення адміністрацією
підприємств і установ інших
організацій дисциплінарних

стягнень внаслідок : а) порушень правил внутрішнього
розпорядку; б) в порядку підлеглості; в) у відповідності з
дисциплінарними статутами і
положеннями. До заходів дисциплінарної відповідальності
відносяться: зауваження, попередження, догана, переведення на іншу роботу і т.і. (Теорія
держави і права.- Навчальний
посібник
за
загальною
ред. В.В.Копєйчикова. - К.:
Юрінформ, 1995.С.153.).
Питання дисциплінарної
відповідальності суддів не
можна механічно розглядати
в окреслених межах, їх слід
розглядати в значно ширшому аспекті. Вони стосуються
не тільки порушення суддею
посадових обов’язків але й
порушення ним вимог щодо
його статусу та присяги судді. Особливість статусу суддів
буде мати суттєвий вплив на
визначення:
· підстав виникнення дисциплінарної відповідальності
суддів;
· кола суб’єктів, що можуть
ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність
суддів;
· органів, що правомочні
вирішувати питання про дисциплінарну відповідальність
суддів.
Підстави дисциплінарної

відповідальності суддів визначені Законом України “Про
статус суддів” (ст. 31 ).
Суддя притягується до дисциплінарної відповідальності
за вчинення дисциплінарного проступку, а саме за порушення:
· законодавства при розгляді судових
справ;
· в и м о г ,
пер едбачених
статтею 5 Зако
ну України “Про
статус суддів”;
Захарова Олена
Семенівна,
· обов'язків,
доцент, кандидат юри
вказаних у статті
дичних наук, проректор
Академії адвокатури
6 цього Закону
України
України “Про
статус суддів”.
Скасування або зміна
судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді,
який брав участь у винесенні цього рішення, якщо при
цьому не було допущено
навмисного порушення закону
чи несумлінності, що потягло
за собою істотні наслідки.
Закон України “Про судоустрій України” (ст.97) визначає
дисциплінарне провадження - як процедуру розгляду
визначеним законом органом офіційного звернення,
в якому містяться відомості
про порушення суддею вимог
щодо його статусу, посадових
обов'язків чи присяги судді.
Цей Закон встановлює, що
право ініціювати питання
про дисциплінарну відповідальність судді належить:
· народним депутатам Ук
раїни;
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· Уповноваженому Верхов
ної Ради України з прав людини;
· Голові Верховного Суду
України (голові вищого спеціалізованого суду - щодо судді
відповідного спеціалізованого
суду, за винятком ініціювання
звільнення судді);
· Міністру юстиції України;
· голові відповідної ради суддів;
· членам Ради суддів Укра
їни.
Слід зазначити, що дисциплінарне провадження щодо
суддів Верховного Суду України
та суддів вищих спеціалізованих судів здійснюється Вищою
радою юстиції у порядку визначеному Законом України “Про
Вищу раду юстиції”. Пункти 1 та
2 статті 38 Цього Закону визначали, що підставами для відкриття дисциплінарного провадження суддів найвищих судів
є подання народного депутата
України та Уповноваженого
Верховної Ради України з
прав людини. За рішенням
Конституційного Суду України
від 21.05.2002 п.п.1,2 ст. 38
Закону України “Про Вищу раду
юстиції” втратили чинність, як
такі, що визнані неконституційними. Таким чином, порушити питання про дисциплінарну відповідальність суддів
Верховного Суду України та
суддів вищих спеціалізованих
судів можуть члени Вищої ради
юстиції за результатами перевірки повідомлень.
Не допускається зловживання правом, зазначеним у частині другій статті 97 Закону
України
“Про
судоустрій
України”, зокрема ініціювання
питання відповідальності судді
без достатніх підстав і використання вказаного права як

способу тиску на суддю у зв'язку
із здійсненням ним правосуддя.
Дисциплінарне провадження
щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей
про наявність ознак дисциплінарного проступку судді або
порушення суддею присяги, а
також за анонімними заявами
та повідомленнями.
Процедура
притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності може здійснюватися виключно органами, чітко
визначеними Законом України
“Про судоустрій України”. З
метою забезпечення неупередженого, об’єктивного розгляду
питань про дисциплінарну відповідальність суддів такі органи повинні у своїй діяльності
бути незалежними, самостійними і здійснювати свої повноваження виключно на підставах,
у межах та порядку, передбачених Конституцією України, цим
Законом та Законом України
“Про статус суддів”.
Дисциплінарне провадження здійснюють кваліфікаційні комісії суддів - щодо суддів
місцевих судів. Вища кваліфікаційна комісія суддів України
здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів апеляційних судів та Касаційного
суду України. Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів
Верховного Суду України ( ст.98
Закону України “Про судоустрій
України”).
В конкретній ситуації при
визначенні органу, що буде
здійснювати дисциплінарне
провадження в повній мірі буде
працювати принцип територіальності та спеціалізації кваліфікаційних комісій. Тобто, суб’єкт
права ініціювання питання про

дисциплінарну відповідальність
повинен звертатися до тієї кваліфікаційної комісії суддів, на
території якої, з урахуванням
спеціалізації судового органу,
діє комісія.
Процедура дисциплі
нарного провадження
Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюється у
певній послідовності в порядку,
визначеному Законом.
Процедура дисциплінарного
провадження передбачає:
· здійснення перевірки да
них про наявність підстав для
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності;
· відкриття дисциплінарної
справи та розгляд дисциплінарної справи;
· прийняття рішення органом, що здійснює дисциплінарне провадження.
Перевірка даних про наявність підстав для притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється головою або за його дорученням
членом відповідної кваліфікаційної комісії суддів протягом
місяця з дня надходження відомостей про дисциплінарний
проступок судді.
Перевіряючи такі дані члени
кваліфікаційної
комісії суддів вправі одержувати письмові пояснення від
судді, витребувати та одержувати необхідну інформацію від
голів судів, підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, а також громадян та їх об'єднань.
Посадові особи, які безпідставно відмовляють у наданні
інформації чи ухиляються від
її надання, несуть передбачену
законом відповідальність ( ч.2
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ст.77 Закону України “Про судоустрій України”).
За результатами перевірки
складається окремий документ,
в якому повинна бути інформація про те, хто з членів комісії
здійснював перевірку, викладені
обставини, що виявлені, висновки і пропозиції перевіряючих
і їх підписи.
Після закінчення перевірки
матеріали передаються голові
відповідної комісії, який вирішує питання про відкриття дисциплінарної справи і визначає
час і місце проведення засідання комісії та не пізніше як за
десять днів до засідання повідомляє про це суддю, щодо якого проводилася перевірка та
суб’єктів звернення.
Важливо щоб звернення про
дисциплінарний проступок судді не залишалися без належного
реагування і розглядалися своєчасно. З цією метою слід дотримуватися строків, встановлених
цим Законом щодо черговості
проведення засідань відповідної кваліфікаційної комісії, яка
проводить свої засідання в міру
необхідності, але не пізніш як у
двомісячний термін після надходження до комісії відповідної заяви чи подання (ч.1 ст.79
Закону України “Про судоустрій
України”).
Закон України “Про Вищу
раду юстиції” визначає процедуру здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів
Верховного Суду України та
суддів вищих спеціалізованих
судів.
Рішення у дисциплінарній справі щодо судді приймається за результатом процедурної діяльності кваліфікаційних
комісій суддів. Рішення приймається колегіально – біль-

шістю голосів членів комісії, які
беруть участь у засіданні (для
правильного визначення легітимності засідання відповідної
кваліфікаційної комісії суддів
див. ст.82 Закону України “Про
судоустрій України”). Рішення
приймається відкритим голосуванням, але при дотриманні
таємниці наради членів комісії, тобто за відсутності особи,
щодо якої вирішується питання
та запрошених осіб.
В обговоренні питань та прийнятті рішення не може брати
участь той суддя, який є членом
відповідної комісії і щодо якого
вирішується питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
Рішення у дисциплінарній
справі викладається в письмовій
формі і повинно бути повним,
ясним, чітким.
За структурою рішення має
три складові частини: вступну,
описову – мотивувальну і резулятивну. У вступній частині
зазначаються дата і місце прийняття рішення, назва комісії, її
склад, хто головував при вирішенні питання, прізвище, ім'я,
по батькові і посаду судді, щодо
якого вирішувалося питання
про дисциплінарну відповідальність. У описово - мотивувальній частині викладається суть
питання, обставини дій, що
тягнуть дисциплінарну відповідальність, пояснення судді і
відомості, що характеризують
його особу, мотиви прийнятого
рішення з посиланням на докази. У резолютивній - вказівку на
міри дисциплінарної відповідальності, застосовані до судді,
або підстави закриття справи,
а також порядок і строк оскарження рішення. Також слід
робити посилання на закон і
інші нормативні акти, а у від-

повідних випадках на норми
Конституції України і чинні
міжнародні договори, згода
на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
Рішення підписується головуючим і членами комісії, які
брали участь у засіданні. Всі
члени комісії, що брали участь
у її засіданні зобов’язані підписати рішення не зважаючи на
те чи згодні вони з ним чи ні.
Кожен член комісії має право
висловити окрему думку, яка
викладається у письмовій формі і приєднується до матеріалів
справи. Головуючий повідомляє
на засіданні про наявність окремої думки, але зміст її оголошенню в засіданні не підлягає (
див. ч.4 ст. 82 Закону). Оригінал
рішення зберігається у матеріалах справи. Копія рішення
кваліфікаційної комісії суддів
надсилається судді, щодо якого
вирішувалося питання про дисциплінарну відповідальність та
особі, за поданням якої вирішувалося питання.
Види
дисциплінарних
стягнень, що можуть бути зас
тосовані при вирішенні питання про притягнення судді до
дисциплінарної відповідальності:
· догана;
· пониження кваліфікаційного класу (ч.1 ст.32 Закону
України “Про статус суддів”).
Накладаючи на суддю дисциплінарне стягнення враховуються характер проступку, його
наслідки, особа судді, ступінь
його вини, обставини, що впливають на обрання міри дисциплінарної відповідальності.
При відсутності підстав для
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності комісія
приймає рішення про закриття
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дисциплінарного провадження
та повідомляє про це заінтересованих осіб.
За кожний дисциплінарний
проступок (порушення суддею
вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги
судді ) накладається лише одне
дисциплінарне стягнення, яке
застосовується до судді не пізніше шести місяців після виявлення дисциплінарного проступку,
не враховуючи часу тимчасової
непрацездатності або перебування судді у відпустці.
Суддя місцевого суду може
оскаржити рішення кваліфікаційної комісії суддів про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої
ради юстиції не пізніше одного
місяця з наступного дня після
вручення йому копії рішення.
Скарга подається через кваліфікаційну комісію, яка постановила рішення.
Скарга повинна містити:
прізвище, ім'я, по батькові і
посаду судді, якого притягнуто
до дисциплінарної відповідальності, назву комісії, яка постановила рішення, суть рішення,
що оскаржується, вказівку на те,
в чому полягає неправильність
рішення та прохання до органу,

що буде розглядати скаргу.
Рішення про притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності постановлені кваліфікаційними комісіями суддів
переглядаються Вищою радою
юстиції. При надходженні скарги на рішення відповідної комісії її голова, його заступник, а
в разі їх відсутності секретар
комісії не пізніш як у триденний
строк після одержання скарги
надсилає її разом з матеріалами дисциплінарної справи до
Вищої ради юстиції. Якщо суддя
пропустив місячний строк на
подачу скарги, матеріали справи все одно передаються до
Вищої ради юстиції, оскільки
вона може продовжити строк
для подачі скарги, якщо визнає,
що він був порушений з поважних причин ( ст.. 46 Закону
України “Про Вищу раду юстиції”).
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності
також оскаржується до Вищої
ради юстиції в порядку і строки,
зазначеному вище коментованої статті. Вища кваліфікаційна
комісія суддів України не пізніш як у триденний строк після

одержання скарги судді надсилає її разом з матеріалами дисциплінарної справи до Вищої
ради юстиції.
Розгляд скарг Вищою радою
юстиції здійснюється відповідно до Закону України “Про
Вищу раду юстиції” ( ст.ст.45,46).
Вища рада юстиції розглядає
скарги про притягнення до
дисциплінарної відповідальності суддів спеціалізованих,
апеляційних та місцевих судів
у місячний строк з дня їх надходження, а в разі додаткової
перевірки обставин та матеріалів справи – не пізніше трьох
або двох місяців (спеціалізованих – трьох місяців) з дня надходження скарги.
Вища рада юстиції за результатами розгляду скарги може:
задовольнити скаргу судді, скасувати рішення про притягнення його до дисциплінарної
відповідальності і закрити дисциплінарне провадження; задовольнити скаргу повністю чи
частково і змінити рішення відповідної кваліфікаційної комісії; залишити скаргу без задоволення, а рішення відповідної
кваліфікаційної комісії – без
змін.
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Деякі спостереження щодо
незалежності суду, як вона презентована
у міжнародних документах та досвіді
Незалежність суду означає, що окремі судді та судова
влада як інститут є вільними від впливу і втручання з
боку інших гілок влади, так само як і від впливу приватних та політичних інтересів.
1. Незалежність суду як
конституційний
принцип
“Незалежність суду є ключовим моментом у справед
ливому та об’єктивному роз
в’язанні спорів у кожному
окремому випадку. Крім того,
вона є кров’ю, яка живить конституціоналізм у демократичних суспільства”. (Королева
проти Боргарда, (1986) 2
S.C.R. 70, Б. Діксон, Суддя
Верховного суду Канади)2.
У більшості демократичних країн сам по собі термін
“незалежність суду” є наріжним каменем конституції,
конституційним
принципом3, який є фундаментальним для функціонування
(демократичної) держави.
Цей принцип є однією з найдавніших суспільних цінностей. Сьогодні більш ніж
коли-небудь він є життєво
важливим для будь-якої демократії, проте він не означає
привілеїв, спрямованих на
вигоди для судді як особи.
Скоріше цей принцип спрямований на забезпечення

прав та свобод громадян4.
Жодна демократія, так само
як і будь-який інший державний устрій не зможе існувати без незалежності суду.
Засоби захисту таких фундаментальних цінностей як
верховенство права, рівність,
справедливість, тощо будуть
неефективними без незалежності суду. Але одночасно
незалежність суду є одним з
найбільш уразливих конституційних принципів. У багатьох країнах світу для неї
існують загрози.
Незалежність суду є невід’єм
ною частиною об’єктивної
юстиції у відповідності до
закону. Незалежність суду
означає, що окремі судді та
незалежність судової влади як
інституту є вільними від впливу і втручання з боку інших
гілок влади, так само як і від
впливу приватних та політичних інтересів. Більше того:
судді повинні бути достатньо
незалежними для того, щоб
захищати свободи громадян від забаганок політиків
та тимчасової більшості, які
намагаються вийти за межі

своїх повноважень.
Незалежність суду переслі
дує подвійну ціль: безсторонність та інституційну незалежність
(конституційна
система стримок і противаг).
Конституційними положеннями, які забезпечують
прийняття суддями рішень у
справах на основі закону, як
вони його тлумачать, є пожиттєве призначення суддів
на посади за умови належної роботи і гарантії гідної
оплати праці. “Упевненість
у зарплатні та збереженні
робочого місця
дає суддям змогу
найкращим чи
ном використовувати свої юри
дичні знання у
справедливому
і об’єктивному
застосуванні за
кону щодо стоШтефан
рін, які перед
ними постають”.
(Суддя Верховного суду США
Сандра Дей О’Коннор).
Звичайно, що у кожній
країні та юридичній системі є
свої відмінності, але незалежність судової влади є ключовим принципом, який домінує над цими відмінностями.
Відтак, не є дивним те, що у
міжнародному законодавстві
цей конституційний принцип є головним предметом

Ґасс 1

1
Автор є заступником Голови Апеляційного суду (Палата з кримінальних та цивільних справ) Кантону Базель-Ландшафт
і Професором права в Університеті прикладних наук Північно-Західної Швейцарії у Базелі. Крім того, він є головою Першої
Дослідницької Комісії Міжнародної Асоціації Суддів.
2
Цитата за виданням: Суддівська організація порівняльного права. Том ІІ. Незалежність суддів. Видання Фундації
“Правосуддя у світі”. Мадрид, 2004, стор. 4.
3
Так, у Статті 191b Конституції Швейцарії проголошується: “У своїй юрисдикційній діяльності органи судової влади є незалежними і підпорядковуються винятково Закону.”, а у Статті 126 Конституції України проголошено: “Незалежність та недоторканість суддів гарантується Конституцією і Законами України”. Нарешті, у Статті 35.2 Ірландської Конституції записано: “Усі
судді мають бути незалежними у здійсненні своїх судових функцій і підпорядковуватись виключно цій Конституції і Закону”.
4
Луіс Мельйо. Презентація. Див. Суддівська організація порівняльного права. Стор.7
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наукових досліджень, так само
як і численних порівняльних
досліджень, виконаних фаховими організаціями, зокрема –
професійними асоціаціями.
Більше того: у галузі міжнародного права було розроблено і ухвалено багато декларацій,
хартій і навіть конвенцій щодо
незалежності суду. Саме тому
основою для відліку у вимірюванні рівня незалежності суддів
у країнах-членах є Принципи
незалежності судової влади
ООН (1985), Стандарти незалежності, об’єктивності та компетенції суддів ЄС5 та інші документи. Здається очевидним, що
між демократичними країнами
існує майже повна спільна згода щодо мінімальних стандартів незалежності суду.
Відтак, не є дивним те, що всі
ці організації суддів присвятили
чимало зусиль вивченню явища, яким є незалежність суду.
Вони займалися і займаються цим не тільки з точки зору
юридичного інституту (підхід
“де-юре”), але також з точки
зору конкретних фактів (підхід
“де-факто”). Правосуддя і закон
матеріалізуються не тільки у
книжках, але і у житті. Відтак,
варто вдатися і до “порівняльного” підходу де-юре і де-факто
у вивченні явища незалежності
суду, як воно відображається на
міжнародному рівні6.
2. Окремі аспекти
незалежності суду
Основним завданням судової влади є застосування закону таким чином, щоб отримати
змогу розв’язувати суперечки
між сторонами, вести судові
провадження будь-якого типу,
приймати рішення щодо обви-

нувачень, висунутих проти особи, а також – що є дуже важливим – захищати права людини
і основні свободи. Іноді суддям
також доводиться приймати
рішення, які можуть суперечити інтересам інших гілок влади
або громадській думці.
Ці завдання повинні виконуватися ефективно і за якомога
вищими стандартами. Саме суддя відповідає за те, щоб гарантувати досягнення зазначених
вище цілей. Для цього судді
мають спеціальні знання, підготовку та навички, які вони
мають реалізовувати. Більше
того, вони повинні діяти незалежно і безсторонньо і бути
вільними від будь-яких неналежних впливів, яке походження ці впливи не мали б: з боку
інших гілок державної влади
або інших зовнішніх джерел
влади, або ж з боку джерел всередині самої судової гілки.
Крім того, незалежна судова
система потребує надійної економічної основи. Саме держава повинна дбати про надання
судовій владі достатніх засобів
для того, щоб унеможливити
будь-який тиск на неї – і з боку
законодавчої, і з боку виконавчої влади. Судова система і суди,
які є фундаментальною частиною держави, повинні одержувати достатнє фінансування
для виконання своєї ролі навіть
там, де держава має бра фінансових коштів.
Незалежність суду є незалежним інститутом (“третьою
владою”) і, як “колектив” суддів
із зовнішньою та внутрішньою
незалежністю та об’єктивністю
(суддівський корпус) є складним і багатобічним явищем. Її
роботі досить просто зашкодити або навіть паралізувати її

неконституційними або юридичними засобами, а особливо
– засобами фактичного впливу.
Далі ми розглянемо деякі аспекти незалежності суду, які широко обговорюються на міжнародному рівні. При цьому ми
будемо користуватися підходом
“де факто”.
2.1. Зовнішні стосунки: судова влада і законодавча та
виконавча гілки
Одна з найскладніших проблем незалежності суду лежить
у царині стосунків між суддівським корпусом та іншими гілками державної влади. У більшості країн баланс між судовою
та іншими гілками влади не
запроваджується
належним
чином. І це стосується навіть
таких випадків, коли суддя
може виконувати або вважає,
що може виконувати свої суддівські обов’язки незалежно7.
Для фактичного втручання
з боку законодавчої та виконавчої гілок влади існує багато
шляхів, що призводить до враження про те, що незалежність
суддів є під загрозою. Деякі з
таких втручань можуть видаватися звичайними або неминучими, оскільки вони є глибоко укоріненими у традиційних
способах організації держави.
До того ж, можна часто почути таку думку, що незалежність
суду повинна існувати не тільки теоретично на ґрунті конституційно визначеного положення або принципу, але також
має спиратися практично на
добросовісність тих чоловіків
та жінок, які долучаються до
роботи законодавчої та виконавчої гілок. Безумовно: покладатися виключно на добросовісність представників інших
гілок влади дуже шляхетно, але

5

Стаття 6 Європейської Конвенції, Рекомендація № R(94) 12 Комітету Міністрів щодо незалежності, ефективності та ролі
суддів, Європейська Хартія про статус суддів (1998), Статут Міжнародної та Європейської Асоціації суддів (1997 та 1998),
Висновки Консультативної Ради європейських суддів.
6
Дуже корисним джерелом для такого порівняльного правничого дослідження, зокрема в аспекті “де-факто” є Щорічні
Загальні звіти Міжнародної Асоціації суддів.
7
Переоцінка стосунків між суддівським корпусом та іншими гілками державної влади для кращого відправлення правосуддя. Загальний звіт Першої дослідницької комісії. МАС. 1999 Див.: http://www.iajuim.org/ENG/01/1999.html
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це кінець-кінцем призведе до
підпорядкування суддівського
корпусу. Суддям доведеться, як
зазначається з цього приводу у
загальному звіті дослідницької
комісії МАС, “догоджати руці, з
якої вони годуються” 8.
Усі одноголосно визнають,
що суддя має призначатися безстроково (або ж до виходу на
пенсію), або ж на певний період і на певних умовах, які не
будуть ставити під загрозу незалежність суду. Наприклад, цей
момент породжує проблеми у
Швейцарії, де судді обираються
на відносно короткий термін (4
– 6 років) і мають проходити
перевибори. Система призначень там піддається все більшій
критиці, і в одному з кантонів
навіть вже запроваджено призначення/обрання суддів на
невизначений термін 9.
А що стосується впливу політиків на призначення суддів, то
є загальновизнаним те, що хоча
суддівський корпус мав би представляти всі основні тенденції
громадської думки, політичні
партії не повинні втручатися у
призначення суддів ані прямо,
ані через своїх представників в
уряді або у парламенті 10.
Після отримання постійної
посади суддя може бути звільнений або усунутий тільки у разі,
якщо він є винуватим у серйозному дисциплінарному порушенні або ж якщо він визнається неспроможним здійснювати
свої суддівські функції у відповідності до закону і до юридично визначених процедур. Так
само переведення судді на іншу
посаду або тимчасове припи-

нення його перебування на ній
допускається тільки у разі, якщо
це дозволяє закон, і тільки за
рішенням, прийнятим у відповідності до належної дисциплінарної процедури (принцип
“недоторканності посади”).
У низці країн вважається, що
імпічмент судді з огляду на серйозні причини може допускатися тільки після відповідного
рішення судового органу, який є
вільним від будь-якого політичного впливу. З іншого боку відмічається, що у деяких країнах
процедура імпічменту за спільним клопотанням обох палат
парламенту забезпечує належні
гарантії11. Зрозуміло, що такий
серйозний захід як імпічмент
або звільнення не повинне ставати засобом здійснення тиску
на суддю, а відтак – порушувати
незалежність суддівського корпусу.
Ще одним важливим “полем
битви” між суддівським корпусом та іншими гілками влади є питання самоврядування.
Прийнято вважати, що справжньої
незалежності
можна
досягти саме через суддівське
самоврядування в розумінні
існування організації, яка врядовується самостійно на відміну
від такого суддівського корпусу,
який є не більш ніж машиною
для виробництва, в оптимістичному варіанті, “незалежних
судових рішень, але яка в усіх
інших аспектах є залежною від
її догляду та обслуговування
ззовні” 12.
Відтак, абсолютно неприйнятним є стан речей, коли суддівський корпус як “незалежна

державна влада не має ніякого
або майже ніякого впливу на
відбір, призначення, кар’єру та
дисциплінарні заходи для суддів та службовців суду, так само
як і на визначення своїх матеріальних потреб” 13.
Суддівський корпус повинен
мати змогу звернутися до нації
та до її представників із своєю
бюджетною пропозицією для її
обговорення, розгляду та ухвали. Як з точки зору організаційної, та і конституційної щодо
незалежності суду, є неприйнятним, щоб виконавча влада
мала змогу приймати рішення
щодо розміру бюджету судової
системи та її видатків.
З іншого боку, чим більшою є незалежність суду, тим
потужним має бути громадський контроль. Необхідно
запобігати виникненню корпоративної замкненості і зберігати принцип демократизму. У теорії стримок і противаг
незалежність та громадський
контроль є двома боками однієї
і тієї ж самої монети. Кожна з
гілок державної влади урівноважена через звітність перед
загалом, яка має не меншу вагу.
Очевидне також і те, що судова
система має також погодитися
з ретроспективним контролем
ефективного
використання
наданих їй ресурсів.
У низці країн існує тенденція
до реформування судових систем. А у рамках цих реформаторських заходів є тенденція до
надання суддівському корпусу
більших можливостей врядування з визначенням більшого
рівня звітності. Часто держава

8

Там само, стор.1
Гасс Штефан, Wie sollen Richterinnen und Richter gewählt warden? Wahl und Wiederwahl unter dem Aspekt der richterlichen
Unabhängigkeit. In: Aktuelle Juristische Praxis 5/2007. S. 593-610.
10
Ще однією темою, яка породила бурхливі дискусії, було питання про те, чи може суддя бути членом політичної партії. По суті, існує декілька рішень: у деяких країнах (як-то в Угорщині) судді забороняється законом бути членом політичної
партії. В інших країнах закон це дозволяє, але це розглядається як загроза незалежності, і такий суддя, як правило, дискваліфікується, особливо асоціаціями суддів (наприклад, в Австрії). У деяких інших країнах членство суддів у політичних партіях
допускається (як-то у Німеччині) або навіть вимагається (Швейцарія!).
11
Див. Висновки Першої дослідницької комісії, 1989 р. у http://www.iaj-uim.org/ENG/01/1989.html
12
Там само, стор. 1
13
Там само, стор. 1
9
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терміново потребує не більш
незалежної судової системи, а
більш підзвітної. Коли суддівському корпусу пропонується
взяти на себе більше відповідальності за свою власну роботу та організацію, це викликає потребу в організаційних
схемах, які дозволяють суддям
задовольнити свої потреби.
Якщо суддівський корпус має
бажання брати на себе відповідальність, результатом, швидше за все, буде самоврядована
але відповідальна судова система, “яка є незалежною від інших
гілок влади за винятком того,
що стосується демократичного
узгодження та контролю ефективного використання нею державних ресурсів у відповідності
до свого юридичного призначення” 14.
Ішим важливим полем дискусій є створення “Ради юстиції”
або аналогічного органу 15. Рада
юстиції може стати засобом
підсилення незалежності судової системи та суддів у здійсненні своїх судових функцій. Проте
вона повинна значною мірою
бути незалежною від інших урядових органів або автономною.
Якщо структура такого органу
не дає можливості просувати
та захищати незалежність судової системи, завжди існуватиме
загроза того, що сам цей орган і
підриватиме цю незалежність. А
що стосується управління органом самоврядування, необхідно
наголосити, що у складі такого
органу більшість має складатися з представників самої судо-

вої організації16. Судді мають
обиратися іншими суддями або
набувати членства у силу своєї
офіційної судової посади, але ні
в якому разі не обиратися урядом або парламентом.
Рада юстиції повинна стати
буфером між судовою системою та іншими гілками влади
для того, щоб вона була спроможна захищати суддівський
корпус від неналежного впливу
з боку цих гілок, а не перетворювалась на їхній інструмент.
Такий орган також має відігравати головну роль у призначенні, просуванні по службі,
навчанні суддів, а також у визначенні дисциплінарних санкцій
щодо них. Нарешті, Рада юстиції також повинна відповідати
за розподіл ресурсів судової
системи, оскільки “незалежність
судової влади також залежить
від належних бюджетних асигнувань на відправлення правосуддя та від належного використання таких ресурсів.”
В той час, коли визнається,
що уряд ні за яких обставин
не повинен втручатися у вирішення справ у судах, також усім
зрозуміло, що уряд має можливість впливати на роботу суддів опосередковано, тобто, тим,
яким чином суддям надаються
допоміжні послуги у виконанні
їхніх обов’язків17. У цьому відношенні, як вже зазначалося,
суттєво важливою є проблема
розробки бюджету. Тривалий
час професійні суддівські асоціації вимагали, щоб представники суддівського корпусу долу-

чалися не тільки до підготовки
бюджету для визначення потреб
судів, але також і до обговорення цих потреб з членами парламенту та уряду. Крім того,
необхідно гарантувати конт
роль з боку представників суддівського корпусу за витратами
отриманих коштів18. До цього
питання ми ще повернемося.
2.2. Внутрішні стосунки:
Незалежність окремого
судді у рамках своєї
організації
Чи можуть порушити незалежність судді його ж колеги?19
Незалежність суду, перш за
все, означає незалежність від
зовнішнього впливу на рішення судді у питаннях судочинства.
Таким чином забезпечується
об’єктивний розгляд справи громадянина у суді на сонові закону. Відтак, суддя повинен мати
захист від можливості тиску або
іншого впливу на нього з боку
виконавчої та законодавчої гілок
влади. Певною мірою це поширюється і на той вплив, який
здатні здійснювати ЗМІ, підприємства, громадська думка, тощо.
Проте поняття незалежності
суду містить у собі також гарантії проти впливу всередині
самої судової системи. Тут треба уважніше подивитися на два
аспекти: суддя як “той, хто приймає рішення”, та управління
роботою судді.
Що стосується першого з
аспектів, тут буде цікаво поставити запитання про те, що приму-

14

Там само, стор. 1
Див. висновки Першої дослідницької комісії, 1999 у: http://www.iaj-uim.org/ENG/01/2003.html
16
Наприклад, у складі Вищою Ради юстиції Угорщини – 15 членів. 10 з них є суддями (включаючи Голову Верховного
суду); іншими членами є: Міністр юстиції, Генеральний прокурор, Голова Асоціації юристів тв два члени Парламенту. ВРЮ
належать широкі повноваження стосовно управління судовою системою, її бюджетом, вирішення дисциплінарних питань,
призначень, тощо. Див. Пал Солт, “Внутрішня та зовнішня незалежність суду в Угорщині. Суддівська організація порівняльного права. Том ІІ. Незалежність суддів. Видання Фундації “Правосуддя у світі”. Мадрид, 2004, стор. 4. Стор. 205 – 220. Також
див. Jozsef Lichtenstein, Hongrie. In: A Treatise on compared judicial organization. Vol. I. Process of the appointment and training of
judges. Justice in the World Foundation. Zürich: Schulthess, 1999, p. 171-178, 171.
17
Див. Висновки Першої дослідницької комісії, 1989 р. у http://www.iaj-uim.org/ENG/01/1989.html
18
У цьому відношення виникає враження, немов у деяких судових системах існує тенденція надавати суддівському корпусу
більшу частку у його бюджетній автономії. Див., наприклад, рішення Федерального суду Швейцарії або кантону Базель-Ландшафт.
19
Див. http://www.iaj-uim.org/ENG/01/2000.html
15
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шується суддя у майбутньому до
зміни свого рішення за конкретною справою у разі, якщо вищий
суд прийняв інше рішення.
У багатьох країнах суддя не
зобов’язаний змінювати своє
майбутнє рішення через те,
що рішення вищого суду було
іншим. Проте, якщо вищий суд
повертає справу на додатковий розгляд (наприклад, касаційний суд) до нижчого суду,
суддя мусить прийняти надане йому рішення у цій конкретній справі (наприклад, у
Швейцарії, Австрії, Німеччині
та Нідерландах). У деяких країнах, як-то, у Канаді США або
Норвегії рішення вищого суду є
також обов’язковим для нижчого суду стосовно подібних судових рішень у майбутньому.
У разі якщо суд ЄС (у
Люксембурзі) прийняв рішення щодо правового питання,
для судді у країні-члені ЄС таке
рішення буде обов’язковим. Він
має застосовувати тлумачення законодавства ЄС. З іншого
боку, суди країн-членів ЄС не
зобов’язані виконувати постанови Європейського суду з прав
людини (у Страсбурзі). Тим не
менше, національні суди приймають рішення Європейського
суду з прав людини. Але кажучи взагалі, міра, якою суди
зобов’язані
дотримуватися
рішень вищих судів, не є порушенням незалежності суду20.
У зв’язку з першим аспектом
– суддя як “той, хто приймає
рішення”, цікаво буде розглянути питання про те, чи взагалі де-небудь ведеться підрахунок кількості випадків, коли
рішення кожного із суддів (або
одноосібні, або у складі колегії)
переглядаються вищими судами. У більшості країн кількість
рішень, які скасовуються вищи-

ми судами, не обліковуються.
Проте у Франції у ході оцінки
роботи судді голова суду має
право надати загальну оцінку
роботи цього судді. Відтак, він
може дійти до висновку про
те, що суддя, рішення якого
постійно скасовуються, нездатний виконувати свою роботу
належним чином.
Така практика оцінки не
може не містити у собі певної
загрози для незалежності судів.
У той час, як одностайно визнається, що будь-яке втручання інших гілок влади в оцінку
роботи суддів має бути категорично заборонене, оскільки
це призводить до конфлікту з
принципом
відокремлення
гілок влади та незалежності суду,
внутрішні оцінки роботи суддів,
у яких беруться до уваги суть
їхніх рішень, є сумнівними. Те ж
саме можна сказати про рішення, які скасовуються. Треба дуже
ретельно дбати про те, щоб
не дійти до хибних висновків
через те, що рішення певного
судді скасовувалися або змінювалися вищим судом21.
Це не обов’язково означає,
що цей суддя є поганим суддею. “Усякий раз, коли оцінюється робота судді, це має
робитися таким чином, щоб не
зашкодити його незалежності…
Оцінювати роботу судді за відсотком рішень які були скасовані апеляційними судами, може
бути небезпечно” 22.
Що
стосується
другого
аспекту – управління роботою
судді – треба зазначити, що суддя – не тільки “той, хто приймає
рішення”, що і є його основним
завданням, але на додаток він
ще й належить до професійної
організації, державної служби, робота якої має управлятися. Відтак, стає очевидним, що

будь-які втручання керівництва
у сферу, пов’язану з прийняттям рішень суддею, мають бути
виключеними.
Одночасно в інших сферах
діяльності суддя не є незалежною одиницею у рамках організації свого суду. Тут він навіть
є частиною ієрархічної структури. І у цій ролі він підпорядковується владі та контролю
керівництва суду. І така концепція не позбавлена ризику для
незалежності суду.
У таких країнах як Франція,
Німеччина, Словенія або Чеська
Республіка голови судів відповідають за адміністративну роботу. Вони мусять дотримуватися
принципу ієрархічного підпорядкування у питаннях управління судом. В інших країнах,
зокрема у тих, де існує традиція Загального права, як-то,
Канада або Ірландія, існує лінія
розділу між так званими державними службовцями і суддями. Виникає певна напруга між
судовими адміністраторами, які
є підзвітними виконавчій владі,
і суддями, які є незалежними і
складаються окрему гілку влади
(наприклад, Канада, Ірландія). В
Ірландії не всі судді є включеними до ієрархічної структури 23.
Відмінність у статусі судді у прямому розумінні (тобто
– незалежна особа, що приймає рішення) і судді як “державного службовця”, який входить до ієрархічної структури,
породжує проблему: якщо суддя належить до однієї з гілок
влади, то яким чином він може
одночасно належати і до виконавчої, і до судової влади? Це,
безумовно порушує принцип
відокремлення гілок влади.
Судді багатьох країн піддають різкій критиці цю відмінність у статусі. У Франції існує

20

Див. “Незалежність окремого судді у рамках його власної організації: http://www.iajuim.org/ENG/01/2000.html , стор.3.
Див. Яким чином може призначення або оцінка (якісна та кількісна) суддів наслідувати принцип незалежності суду?
http://www.iaj-uim.org/ENG/01/2006.html , стор.26f.
22
Див. “Незалежність окремого судді у рамках його власної організації: http://www.iajuim.org/ENG/01/2000.html , стор. 4.
23
Джон Мюррей, “Незалежність суду”. Див. Суддівська організація з компаративного дослідження права, Стор. 221 – 239, 227.
21

Вісник Центру суддівських студій / №10 / 2007
29

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
напрямок, за яким планується
звільнити суддю від адміністративної роботи, переклавши її
всю на “державних службовців” ("fonctionnaires"). В Австрії
судді скаржаться на те, що найважливіші елементи управління судами – бюджет, кадри та
устаткування – не входять до
компетенції судового органу,
який відповідає за відправлення правосуддя (Кадрові відділи,
"Personalsenate")24. У Чеській
Республіці судді не погоджуються з ідеєю суддів як державних
службовців, оскільки вважають
це небезпечним пережитком
комуністичних часів. Більше
того, суддя належить до третьої
влади. Таким чином, управління
судами має входити до компетенції винятково суддів25.
Належне управління судовою
системою повинне створювати
необхідні умови для незалежності судів. Це включає в себе
відповідну винагороду і безпеку осіб на суддівських посадах.
Одночасно судді та судова система у цілому мають забезпечити ефективний розподіл робочих навантажень та управління
ресурсами. Надто велике робоче навантаження, недостатні
для виконання обов’язків судді
ресурси, довільне закріплення
справ за суддями, довільні процедури та критерії просування
на посадах можуть наражати
незалежність на загрозу.
Проблема незалежності судів
не буде обговорена повністю, якщо забути про роль голів
судів26. Незалежність голови суду
у виконанні його адміністративних функцій мусить бути захищена так само, як і незалежність
суддів у виконанні їхніх судових функцій27. Більше того: не

допустимим є виконання головою суду своїх функцій таким
чином, який може впливати на
незалежність інших суддів або
здійснювати на них неналежний
вплив у виконанні їхніх судових
функцій. “Керівне становище
голів судів в адміністративних
питаннях не має трансполюватися і використовуватися для
впливу на судові слухання або
на судові рішення.”28
2.3. Відповідальність судді
Ще один тісно пов’язаний
з незалежністю суддів момент
– це відповідальність судді. Ця
тема охоплює три напрямки
міркувань: особиста відповідальність суддів, відповідальність держави за дії суддів, а
також засоби позову проти судді з боку держави у випадках,
коли держава понесла відповідальність за дії судді.
Ця проблема тісно пов’язана
з незалежністю суддів. Не можна
допускати
можливості
подання позову проти судді з
боку громадянина, коли останній вважає, що його права не
були дотримані. Одночасно це
не стосується випадків, коли
дії судді пов’язані з професійною недбалістю, корупцією або
навіть з шахрайством. Стаття 16
Хартії ООН стосовно незалежності суддів проголошує, що у
національному законодавстві
мають бути передбачені гарантії такої незалежності через
імунітет суддів щодо цивільної
відповідальності за дії або бездіяльність у ході виконання їхніх
функцій або проведення дій
у ролі судді. Разом з тим, такі
правила не повинні виключати
дисциплінарних проваджень
або можливості подання позову
з вимогою відшкодування збит-

ків проти держави або навіть
можливості карних санкцій.
2.4. Участь судової влади в
управлінні судовою системою
Особливої уваги потребує
проблема відправлення правосуддя та незалежності судів.
Відправлення правосуддя означає всі ресурси, які необхідні суддям для виконання своїх функцій, а також вплив цих
ресурсів на їхню незалежність,
коли ці ресурси є надто обмеженими, а крім того – ще й
наслідки призначення суддів”29.
Є очевидним, що суддя не
має змоги здійснювати свою
владу, якщо у його розпорядження не передані необхідні
матеріальні засоби. Виконавча
влада може зашкодити незалежності суду, не надавши такі засоби. Матеріальні засоби включають у себе приміщення, меблі,
літературу, ІТ, тощо, так само як
і необхідний персонал (судді,
секретарі, реєстратори, тощо).
Розробці бюджету судової гілки влади мають передувати консультації з відповідними судовими органами “таким чином,
щоб законодавець, який розподіляє кошти, мав змогу знати
потреби судів для їх належного
функціонування”30. Витрачання
коштів, виділених для роботи
судів, повинно перебувати під
контролем суддівського корпусу.
Важливими є два моменти: з
одного боку – розробка бюджетів, які є необхідними для судової влади, а з іншого – використання виділених коштів.
Можна виділити дві системи розробки та використання
бюджету. У деяких країнах суддівський корпус безпосередньо
долучається до підготовки бюд
жету судів та до використання
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Ернст Маркель, Незалежність суду. Див: Суддівська організація з компаративного дослідження права, Стор. 35 – 37, 43.
У деяких країнах задовольнити цю вимогу покликана Вища Рада юстиції.
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Призначення та роль голів судів, Див. http://www.iaj-uim.org/ENG/01/2001.html
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“Призначення та роль голів судів. Висновки. http://www.iaj-uim.org/ENG/01/2001.html
28
Там саме, Висновок 3.
29
Участь судової влади в управлінні судовою системою. Афіни, 1994, Див. http://www.iajuim.org/ENG/01/1994.html , стор.1.
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коштів (наприклад, Швейцарсь
кий Верховний суд, Апеляційний
суд Швейцарії). Таке рішення
певною мірою гарантує, що
потреби судової влади належним чином доведені до відома
парламенту і (в оптимістичному
варіанті) враховані ним, а з боку
виконавчої влади ніякого впливу нема взагалі. Бо врешті решт
рішення з цих питань приймає
саме парламент.
Разом з тим, у більшості країн суддівський корпус взагалі
не долучається ані до розробки
бюджету, ані до розподілу виділених коштів. Таке рішення легко розкритикувати, оскільки ті,
хто бюджет готує, не знають,
чого потребує судова система, а
крім того тут не можна виключати певного впливу на судову гілку. Підкреслити цю проблему можна таким прикладом:
Парламент з урядом вирішують,
що кошти мають бути виділені
на дуже конкретні цілі (наприклад, боротьба з організованою
злочинністю,
тероризмом).
Внаслідок цього судам доведеться присвячувати частину
свого часу саме на те, як використати ці кошти, що зашкодить іншим справам, які суди
також мають розглянути.
У деяких країнах (як-то,
Швейцарія) розподіл коштів
входить до компетенції судової
влади. Проте у багатьох інших
країнах рішення з цього приводу приймає міністр юстиції
одноосібно. І може статися так,
що міністр вирішить зменшити фінансування і направити
його на інші потреби. Отже,
не можна заперечувати те, що
проблема розробки бюджету та
розподілу коштів має потенціал
впливу на незалежність суддів.
А що стосується питання про
кількість суддів та допоміжного
персоналу, то у багатьох країнах кількість суддів визначена
законом. З точки зору незалеж31
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ності це – перевага, оскільки
уряд ці цифри змінювати не
може. З іншого боку, внесення змін у законодавство може
вимагати багато часу. У деяких
країнах урядом визначається
кількість допоміжного персоналу. Це може стати шляхом здійснення впливу на судову владу.
В інших країнах рішення щодо
кількості допоміжного персоналу приймається судовою владою (наприклад – у Швейцарії).
Разом з тим, остаточне рішення
залишається за парламентом (та
його відповідними комітетами).
У контексті управління судовою системою значну вагу має
ще одне питання: хто призначає суддів до різних підрозділів суду і хто розподіляє справи
між суддями?
Існують дві системи:
В деяких країнах рішення
про призначення до підрозділів
суду приймає голова. В інших –
призначення прив’язуються до
призначення на конкретну посаду, наприклад, у підрозділ, в якому працював попередник, якому
на заміну приходить суддя.
У деяких країнах розподіл справ (наприклад, у швейцарському Федеральному суді/
Верховному суді) здійснюється
головою суду або іншим судовим органом. Разом з тим, у
новостворених федеральних
судах першої інстанції для призначення суддів та розподілу
справ використовується генератор випадкових чисел на
комп’ютерній основі. Подібна
система використовується і у
Словакії. В інших країнах справи розподіляються шляхом
жеребкування або ж на основі
заздалегідь визначених критеріїв, відображених у законодавстві або у постановах (наприклад, у деяких швейцарських
кантонах або у Німеччині). Але
яка система не була б застосована, “вона повинна як гаран-

тувати незалежність судді, так і
запобігати свавіллю”31.
3. Висновки
Відображена у фокусі міжнародного досвіду незалежність
судів має багато аспектів. Ці
аспекти включають у себе інституційні питання, такі як принцип “недоторканності посади”
або недостатню компетенцію
суддівського корпусу у бюджетних питаннях у деяких країнах,
а також практичні проблеми,
як-то, розпливчаста реакція урядової адміністрації на потреби
судів у матеріальному забезпеченні та у персоналі в інших країнах, або ж зловживання владою
щ боку голів судів у розподілі
справ між суддями певного суду.
Крім того, з дискусії стає очевидним, що незалежність судів з
усіма її гранями може бути просто прописаною у юридичних
документах, але не забезпечуватися на ділі. Цього не можна досягти просто за рахунок
публікації належного закону.
“Це має підтримуватися фактичною практикою незалежності судів”32. Відтак є принципово важливим, щоб принцип
незалежності суду в усіх своїх
гранях розглядався як з точки
зору інституційної (де-юре),
та із точки зору фактичної
(де-факто). До речі, саме такий
підхід завжди використовує
Дослідницька комісія МАС.
Головне завдання суддівського корпусу і кожного окремого судді полягає, перш за все,
і в основному, у підсиленні та
застосуванні принципу незалежності суду. Тільки таким
чином суддя може виконувати свою місію як безстороння особа, що приймає рішення. Широкий загал сприймає
рішення тоді, коли вони прийняті поза будь-яким зовнішнім
впливом, коли вони ж прозо-

Управління судами у контексті незалежності. Відень 1981. Див. http://www.iajuim.org/ENG/01/1981.html
Lars P. Feld/Stefan Voigt, Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country Evidence Using a New Set of Indications.
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рими і “справедливими” або ж
майже “справедливими”, і коли
суддя як людина і як інститут,
який він представляє (суддівський корпус) користується
довірою; звідти і витікає важливість незалежності суду.
Суддівський корпус має виконувати свою роботу адекватно,
належно і ефективно. Він має
забезпечувати дотримання принципу незалежності суду і всередині суддівського корпусу, і поза
його межами. Сам суддівський
корпус також має брати на себе
відповідальність за якість своєї роботи; він має визнати свою
підзвітність широкому загалу.
Але незалежність суду та
відповідальність суддівського
корпусу не є вулицею з одностороннім рухом. Аналогічним
чином відповідальність вимагається від представників інших
гілок влади, і так само – від кожного окремого громадянина.
Законодавці та виконавча влада
повинні дбати, щоб фундаментальний принцип відокремлення гілок влади був непорушним,
а конституційний принцип
незалежності суддів був проголошений у конституції та законах і працював на практиці.
Отже:
Суддя має призначатися/
обиратися пожиттєво (або до
виходу на пенсію), або ж на
такий період і на таких умовах,
щоб незалежність суду не опинялася під загрозою.
Суддя може бути переведений на іншу посаду, терміново відсторонений або усунений
від виконання обов’язків, тільки якщо це передбачено зако-

ном, і тільки за рішенням, яке
приймається шляхом належної
дисциплінарної
процедури.
Дисциплінарні санкції проти
судді допускаються тільки у разі,
якщо це передбачене заздалегідь прийнятим законом і у відповідності до заздалегідь визначеного регламенту.
Незалежність судової системи та суддів найкращим
чином досягається через самоврядування суддівського корпусу, тобто – через самоврядовану
організацію.
Суддівський корпус має
долучатися
до
підготовки
бюджету судової системи, а
також – до розподілу коштів.
Суддівський корпус повинен
мати право звертатися до нації
та до її представників із загальною пропозицією щодо власного бюджету.
Судова система як третя
гілка державної влади повинна
мати вирішальний вплив на відбір, призначення, кар’єру та дисципліну судів та судових службовців, а також на визначення
своїх матеріальних потреб.
Одночасно судова система
має погодитися на ретроспективний контроль ефективності
використання наданих їй коштів.
У разі наявності Ради юстиції або аналогічного їй органу,
він повинен мати значну міру
незалежності від інших гілок
державної влади. Він повинен
мати таку структуру, яка сприяє
незалежності (як-то, мати у своєму складі більшість, яку становлять судді, обрані своїми колегами). Він повинен відігравати
основну роль у призначеннях,
підвищеннях у посаді, дисциплінарних заходах та у навчан-

ні суддів і у розподілі ресурсів
судової системи.
Судова влада повинна відповідати за управління судовою
системою. І хоча управління
судовою системою не належить
до відправлення правосуддя
у прямому сенсі цього слова
(винесення судових рішень),
їй належить центральна роль у
забезпеченні винесення таких
рішень. Керівництво забезпечує
матеріальні та кадрові потреби
судів та суддів33. Якщо управління судовою системою довірено
виконавчій владі, може виникнути залежність судової влади
від виконавчої, що порушує
незалежність суду. Виконавча
влада може поставити під загрозу незалежність суду шляхом
відмови у матеріальних засобах
забезпечення роботи суддів.
Така ж сама загроза незалежності існує і всередині судової системи.
Відповідальність за організацію таких умов роботи, коли
не існує ніякого неналежного
впливу на суддів, покладається на
голів судів та на суддів34. Голові
суду не слід здійснювати свої
адміністративні функції таким
чином, що може поставити під
загрозу незалежність інших суддів або справити на суддів неналежний вплив у ході виконання
ними своїх судових функцій.
Судді мають бути звільнені
від цивільної відповідальності
за дії або бездіяльність у ході
виконання своїх функцій або ж
під час дій у ролі судді. Разом з
тим, суддя не має звільнюватися від дисциплінарних процедур або претензій (до держави)
щодо відшкодування завданої
шкоди, також карних санкцій.
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У багатьох кантонах Швейцарії та на федеральному рівні самоуправління у сфері юстиції є добре організованим. У
статті 13 Федерального закону про Федеральний трибунал (Bundesgesetz über das Bundesgericht v. 17.06.2005) прголошено:
“Федеральний трибунал регулює свою організацію та систему управління” ("Das Bundesgericht regelt seine Organisation und
Verwaltung"). Конституція кантону Базель-Ландшафт проголошує у параграфі 82: “Вони (суди) управляють системою здійснення правосуддя ("Sie leiten die Justizverwaltung").
Див. також: Conseil Consultatif de juges européens. Avis N02 (2001). Relatif au financement et à la gestion des tribunaux au regard
de l'efficacité de la justice… Strasbourg, 2001 (CCJE (2001) OP No 2)
34
Так, наприклад, оцінка роботи судді не слід проводити за кількістю рішень, які були скасовані вищим судом. Розподіл справ
має виконуватися за принципом випадковості, щоб голова суду не мав змоги яким-небудь чином здійснювати вплив на склад суду.
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Заходи Центру суддівських студій

Проект “Впровадження нового
Цивільного кодексу України”
19-20 квітня - м. Київ,
17-18 травня - м. Одеса,
31 травня – 1 червня - м. Кам’янецьПодільский Хмельницької області
14-15 червня - м. Ялта АР Крим,
12-13 липня - м. Луцьк.
Під час семінарів були розглянуті
наступні питання:
• Правочини. Недійсність правочинів.
• Право інтелектуальної власності
• Право власності та інші речові права
• Спадкове право
Учасники семінару взяли участь у дискусіях
з обговорюваних питань, розглянули учбові
справи, отримали методичні матеріали.
В семінарах взяли участь доктор юридичних наук, профессор Ромовська Зорислава
Василівна; доктор юридичних наук, профессор Кузнецова Наталія Семенівна; голова Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України Гнатенко Андрій
Васильович; судді Верховного Суду Гуменюк
Василь Іванович, Данчук Валерій Георгійович,
Балюк Микола Іванович.
Реалізація проекту триває. Восени будуть
проведені семінари у Луганську, Донецьку,
Дніпропетровську та Львові. 15-16 листопада в м. Києві відбудеться науково-практична
конференція для суддів, нотаріусів та
адвокатів з обговорення проблемних питань
застосування права власності та спадкового
права, за матеріалами якої буде видано збірку.

Верховний Суд України спільно з Центром
суддівських студій та Центром міжнародного
правового співробітництва (Нідерланди)
продовжує реалізацію проекту МАТРА за
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди.
Мета проекту - надати суддям належне розуміння основних положень нового
Цивільного кодексу та виробити нові підходи
до застосування цивільного законодавства.
В рамках цього проекту у 2007 році проведено ряд семінарів для суддів у різних
регіонах України:
15-16 березня - м. Харків,

Вісник Центру суддівських студій / №10 / 2007
33

Заходи Центру суддівських студій

Проект “Підтримка реформування
системи досудового затримання”
справ України, науковці
та фахові юристи України.
Дуже доречною була участь у
конференції швейцарського
експерта
президента
кримінального суду м. Базеля
доктора Джеремі Стівенсона.
Під час конференції були
обговорені наступні питання:
• нинішній
стан
та
аналіз проблем застосування затримання та взяття під
варту;
• результати проведено
го моніторингу судових рі
шень у модельних судах;
• європейський досвід
застосування запобіжних заходів;
• шляхи удосконалення практики суду та
правоохоронних органів по застосуванню
запобіжного заходу взяття під варту.
Результатом обговорення на конференції
стали пропозиції та рекомендації щодо удосконалення законодавства та слідчо-судової
практики з метою забезпечення права особи
на свободу та особисту недоторканість.
04 червня 2007 р. відбувся семінар у м. Біла
Церква для слідчих та прокурорів, а 08 червня 2007 року – семінар для суддів м. Києва та
Київської області по обговоренню проблемних питань затримання та взяття під варту.
За підсумками семінарів експертами проекту
підготовлені висновки та рекомендації.
Робота над проектом триває.

Проект реалізується за сприяння Дирекції
з питань розвитку та співробітництва
Швейцарії
та
Міжнародного
фонду
“Відродження”.
Мета проекту – надання суддям, слідчим
та прокурорам рекомендацій стосовно застосування запобіжних заходів у вигляді взяття
під варту, що має призвести до зменшення
кількості осіб у слідчих ізоляторах.
В рамках проекту, який виконується
спільно з Верховним Судом України,
Генеральною
прокуратурою
України,
Міністерством внутрішніх справ України,
підготовлено базове дослідження стану застосування запобіжних заходів як в Україні, так і
в пілотних регіонах - м. Києві та Київській
області, де на базі двох модельних судів
відпрацьовується експеримент з аналізу
правової та інституційної ситуації
(аналізу судових рішень) у сфері
досудового затримання. Експертами
проекту підготовлено Проект узгоджених позицій з удосконалення практики застосування запобіжного заходу взяття під варту.
16 лютого 2007 року у м. Києві була
проведена міжнародна конференція
“Взяття особи під варту: конституційні
гарантії та міжнародні стандарти”.
В конференції взяли участь представники
профільних
комітетів
Верховної Ради України, Верховного
суду України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції
України, Міністерства внутрішніх
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