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Передмова
Дана публікація підготовлена за результатами анонімного
опитування суддів та адвокатів, проведеного
Центром
суддівських студій за підтримки Ради суддів України. Це
дослідження є складовою Моніторингу стану незалежності
суддів, ефективності та доступності правосуддя в Україні, що
здійснюється в рамках реалізації Проекту Ради Європи
«Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму
судової влади в Україні» за фінансової підтримки Уряду Швеції.
Попередні подібні опитування
вже проводились Центром
суддівських студій у 2007 – 2009 роках.
Кожен звіт за результатами соціологічного дослідження
або дослідження, яке може претендувати на подібний статус,
передбачає деякий формальний зміст, а саме: визначення мети
дослідження та його методології, представлення результатів
опитування, експертні висновки тощо. Тому така інформація і
представлена у нашому виданні. Але при цьому, представляючи
дослідження, поряд із центральною темою питання незалежності
суддів, ми не змогли відсторонитися від суспільних процесів, які
нині відбуваються в Україні.
Українська державність і саме суспільство сьогодні
знаходяться у надзвичайній ситуації. Адже питання існування
української держави потребує швидких, кардинальних
та
ефективних реформ у багатьох сферах функціонування
державної влади та взаємовідносин державних інституцій і
громадянського суспільства. Однією із найважливіших реформ
при цьому є судово-правова, яка відбувається вже декілька
років в еволюційному темпі зі своїми досягненнями та
прорахунками, кроками вперед та відступами.
Сьогодні
в
обстановці
суспільного
очікування
кардинальних змін у діяльності всіх державних інститутів
4
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судово-правова реформа об’єктивно не може здійснюватись
уповільнено. Інша особливість сьогодення – судово-правова
реформа має відповідати вимогам суспільства щодо
утвердження справедливого та доброчесного правосуддя.
Якщо у попередні часи суб’єктами реформування судової
системи виступали окремі політичні угрупування, частково представники судової влади, іноді - експертне середовище, то
нині ініціатором та основним «цензором» реформ українського
суду виступає суспільство, яке наполегливо підштовхує
виконавчу, законодавчу та судову влади до швидкої та
кардинальної зміни системи правосуддя в Україні.
Результати
опитування
відображають
погляди
суддівського та адвокатського співтовариств на стан
незалежності суддів та основні чинники, які заважають її
утвердженню. Але коментарі та висновки, що стосуються
сприйняття респондентами цих питань, у виданні представлені з
точки зору експертного середовища
та будуються на
суспільному сприйнятті зазначених проблем.
Особливість
даного звіту полягає в тому, що висновки, на відміну від
попередніх (2007-2009 роки), представлені не статично, як
коментарі до відповідних питань опитувальної анкети, а через
аналіз необхідної діяльності державних інституцій та
громадянського суспільства по утвердженню незалежності
суддів в рамках законодавчого реформування системи
правосуддя та комунікацій судової влади, спрямованих на
підвищення довіри суспільства до суду.
Можливо, не всі судді погодяться з окремими
коментарями, висновками та пропозиціями експертів. І це,
мабуть, цілком природно. Найголовніше, щоб процес
спілкування між судовою владою та громадянським
суспільством відносно шляхів, механізмів та результатів
реформування українського правосуддя набув характеру
постійного діалогу. Суддівська корпорація має бути не тільки
5
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відкрита суспільству, вона повинна реагувати на суспільні
запити, бути спроможною оновлюватися та самоочищатися.
Маємо надію, що Рада суддів України, ради суддів
спеціалізованих
судів
та
інші
органи
суддівського
самоврядування зможуть у своїй діяльності застосувати
результати даного дослідження.
Сподіваємось, що це видання буде також корисним
парламентарям, урядовцям, представникам судової влади та
іншим фахівцям, задіяним у процесі розробки та впровадження
судово-правової реформи в Україні.

6
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Методологія
моніторингу

1. Методологія моніторингу
Мета моніторингу - оцінка стану незалежності суддів в
Україні у порівнянні з міжнародними стандартами незалежності
суддів та вироблення пропозицій і рекомендацій щодо
реформування правосуддя в Україні.
Завдання моніторингу:
- визначення стану незалежності суддів в Україні:
реалізація міжнародних стандартів незалежності суддів в
національному законодавстві та практиці; виконання чинних
норм Конституції України та законів щодо захисту незалежності
суддів самими суддями, представниками інших гілок влади,
правниками
(прокурори,
адвокати),
представниками
громадськості (громадські об’єднання, журналісти) та
громадянами;
- виявлення
перешкод
впровадженню
стандартів
незалежності суддів в українську дійсність;
- отримання та узагальнення пропозицій щодо утвердження
незалежності суддів;
- інформування органів суддівського самоврядування та
громадськості про стан незалежності суддів;
- вироблення пропозицій та рекомендацій щодо необхідних
змін в законодавстві, діяльності органів судової влади та органів
суддівського самоврядування.
В рамках моніторингу проведений аналіз міжнародних та
національних
правових
норм
(обов’язкових
та
1
рекомендаційних) та висновків Міжнародної асоціації суддів з
питань незалежності суддів. Відповідно до цих норм визначені
1

Документи ООН, Ради Європи, Консультативної ради європейських суддів
(КРЄС)

7
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індикатори незалежності суддів та розроблена опитувальна
анкета для суддів та адвокатів. Індикатори також використані
експертами в якості матриці для підготовки відповідних
пропозицій та рекомендацій.
Індикатори незалежності суддів відповідно
до міжнародних стандартів
1. Закріплення гарантій незалежності суддів в Конституції та
законах.
2. Обов’язок державних органів, установ та організацій, органів
місцевого самоврядування, громадян та їх об’єднань
поважати незалежність суддів і не посягати на неї.
3. Обов’язок виконавчої та законодавчої влади забезпечувати
незалежність суддів та унеможливлювати заходи, які можуть
її обмежити.
4. Наділення суддів достатніми повноваженнями для виконання
суддівських функцій, обстоювання авторитету суддів та
поваги до суду.
5. Незалежна інстанція, що має більшість суддів у своєму
складі, надає рекомендації щодо обрання (призначення),
просування по службі, навчання суддів, а також у визначенні
дисциплінарних санкцій щодо них органу державної влади
(президент, уряд, парламент), в компетенції якого є
прийняття рішень з цих питань. Останній зобов’язаний
надавати пояснення, якщо рішення прийняте всупереч
рекомендаціям суддівського корпусу.
8
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6. Держава повинна забезпечити суддям всі умови і засоби
необхідні для виконання їх функцій і розгляду судових справ
у розумні строки.
7. Обов’язкова участь представників судової влади у
формуванні бюджету судової влади та у здійсненні контролю
за використанням коштів.
8. Обов’язковість консультацій з суддями щодо проектів змін у
статусі суддів.
9. Суддя у відправленні правосуддя є вільним від впливу інших
гілок влади, суспільства в цілому та від колег.
10. Розподіл судових справ між суддями здійснюється без
впливу сторін у справі або будь-якої особи, яка є
зацікавленою в результатах цієї справи.
11. Рішення судів не переглядаються інакше, ніж через
визначену законом процедуру апеляції.
12. Судові органи мають виняткове право вирішувати, чи
входить передана їм справа до їхньої встановленої законом
компетенції.
13. Судді не зобов’язані давати звіт щодо справ, які знаходяться
в їх провадженні, жодній особі, яка не належить до системи
судової влади.
14. Суддя не може бути відсторонений від провадження у справі
без поважних на те причин.
15. Чіткі та суворі кримінальні санкції повинні захищати суддів
від втручання в діяльність по здійсненню правосуддя та
посягання на незалежність суддів.
9
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16. Беззаперечне виконання судових рішень, що вступили в
законну силу.
17. Рівень заробітної плати суддів повинен гарантувати їх
захищеність від впливу та не бути меншим винагороди за
працю посадових осіб відповідних органів державної влади.
18. Достатній рівень соціальних гарантій, пов’язаних з
хворобою, доглядом за дитиною, інвалідністю, старістю та у
разі смерті.
19. Чітке визначення підстав для притягнення суддів до
дисциплінарної відповідальності.
20. Обвинувальна (на противагу інквізиційній) система
притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності
(відмінність між органами, що вивчають можливі
порушення,
ініціюють
дисциплінарне
провадження,
підтримують обвинувачення та приймають рішення).
21. Відповідність дисциплінарного провадження критеріям
судової процедури, яка передбачена ЄКПЛ (право на
відповідь; представництво своїх інтересів і захист при
обвинуваченні; змагальна процедура та право на опитування
свідків; право оскарження до вищих судових органів).
22. Рішення про дисциплінарне покарання та звільнення з
посади судді повинні бути предметом незалежної судової
перевірки.
23. Позбавлення суддівського імунітету (арешт, затримання,
порушення кримінальної справи) має бути в компетенції
суду і вирішуватися на підставі чітко визначених критеріїв.
10
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24. Принцип
пропорційності
дисциплінарних
санкцій.
Звільнення з посади має бути можливим лише у найбільш
серйозних справах та у випадку повторних порушень.
25. Обрання (призначення) на посади суддів та їх просування
по службі повинно базуватися на об’єктивних критеріях з
урахуванням кваліфікації, моральних якостей, здібностей та
результатів професійної діяльності.
26. Прозорість процедур добору кандидатів у судді та обрання
(призначення) суддів.
27. Критерії для оцінювання суддів мають бути чітко визначені
і не порушувати принципу індивідуальної незалежності
суддів. Оцінка роботи судді ніяк не може залежати від суті
рішень по справам, що знаходилися на розгляді у судді.
28. Судді беззмінно перебувають на посаді до часу досягнення
ними пенсійного віку
29. Управління судами має знаходитися під контролем суддів.
30. Незалежність
голови
суду
у
виконанні
його
адміністративних функцій мусить бути захищеною так само,
як і незалежність суддів у виконанні їх судових функцій.
31. Голови судів повинні здійснювати свої адміністративні
функції таким чином, щоб не зашкодити незалежності інших
суддів.
32. Навчання суддів має знаходитись під контролем суддів.
33. Держава повинна забезпечити на безоплатних умовах
професійну підготовку суддів.
11
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34. Судді мають право на вступ до професійних організацій та
право на свободу вираження поглядів.
35. Для гарантії безпеки суддів мають бути вжиті всі належні
заходи.
36. Суддя повинен утримуватися від любих дій чи проявів, що
можуть поставити під сумнів його неупередженість та
незалежність.
Дослідницька вибірка ґрунтується на належному рівні
репрезентативності (15-20% від загальної кількості суддів).
Респондентами анонімного опитування були: судді місцевих та
апеляційних судів з усіх регіонів України, судді вищих
спеціалізованих судів та Верховного Суду України; адвокати
(м. Київ та Київська область, Тернопільська область).
Всього було підготовлено та направлено в суди 1200
опитувальних анкет, отримано 1311 заповнених анкет.
В опитуванні взяли участь:
- 913 суддів місцевих судів (69,64%),
- 350 суддів апеляційних судів (26,70%),
- 47 суддів вищих спеціалізованих судів (3,58%),
- 1 суддя Верховного Суду України,
- 117 адвокатів.
Після опрацювання анонімно заповнених анкет за
допомогою відповідної комп’ютерної соціологічної програми
були отримані статистичні результати, представлені у цьому
виданні. Експерти здійснили аналіз відповідей респондентів та
підготували експертні оцінки щодо стану незалежності суддів в
12
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Україні, пропозиції і рекомендації щодо зміцнення незалежності
суддів та необхідних змін в законодавстві, діяльності органів
судової влади та органів суддівського самоврядування.
Статистичні
результати
опитування
у
виданні
представлені у відсотках від загальної кількості респондентів. У
випадках, коли надаються результати опитування окремих
категорій респондентів, статистичні результати представлені у
відсотках від загальної кількості вказаної категорії
респондентів.
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2. Загальний висновок
Демократичний принцип незалежності суддів та судової
влади є запорукою стабільності державного устрою та
справедливості для громадян. Водночас, за всі роки існування
держави України принцип незалежності суддів та судової влади
не був реалізований у повній мірі та у відповідності до визнаних
міжнародних стандартів. А після набрання чинності Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», прийнятого у 2010
році, незалежність суддів та судової влади почала стрімко
зменшуватися і стала майже декларативною. За цим законом,
Верховний Суд України, який на той період залишався чи не
єдиною перепоною встановлення повного контролю за судовою
системою з боку Президента України та чиновників його
адміністрації, був практично виведений зі складу судової влади
та повністю обмежений у можливостях як процесуального, так і
функціонального впливу на судову систему. Була відмінена та
фактично повністю зруйнована демократична система обрання
делегатів З’їзду суддів України, як і формування Ради суддів
України та рад суддів спеціалізованих судів. Вищі органи
суддівського самоврядування стали повністю залежні від
Адміністрації Президента України, особливо в питаннях
призначення голів судів. Відбулася узурпація системи
управління судової влади з боку Адміністрації Президента
України, а незалежність суддів та судової влади остаточно була
зруйнована.
Така ситуація стала можливою, не в останню чергу, за
мовчазної згоди суддівського співтовариства. Сервілізм (від
лат. раболіпство, прислужування, догоджання) значної
кількості голів судів та представників органів суддівського
самоврядування розповсюдився серед усього суддівського
14
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корпусу. Навіть після проведення виборів голів судів згідно
Закону України «Про відновлення довіри до судової влади
України» ситуація з незалежністю суддів усередині суддівської
корпорації кардинально не змінилася.
Однією із причин цього явища є корпоративна закритість
суддівського середовища, яка характеризується невмінням, а
іноді й небажанням, реагувати на суспільні запити та критично
оцінювати свою діяльність. Такий висновок підтверджується і
результатами опитування суддів. Хоча у відповідях, у
переважній більшості, визнається, що основною передумовою
поваги до суддів та авторитету судової влади суспільстві є
професійність суддів, але водночас констатується достатньо
високий рівень корумпованості судової системи. Разом з тим,
основними факторами, що негативно впливають на стан
незалежності суддів, визнаються, зокрема, такі явища як
приниження політиками авторитету судової влади, політична
заангажованість та непрофесіоналізм засобів масової інформації
(телебачення, друковані ЗМІ, Інтернет), публічне оцінювання
судових рішень посадовими особами.
Без повного перезавантаження судової влади у вигляді
індивідуальної переатестації усіх суддів говорити про зміцнення
незалежності суддів безглуздо. Дуже важко, а іноді й
неможливо, зміцнити незалежність особи, яка залежна від своєї
неналежної професійності, недоброчесності, психологічних
впливів, має низький поріг самостійності і впевненості у собі та
своїх діях.
Основними умовами
недопущення у майбутньому
узурпації судової влади та утвердження незалежності суддів
мають стати:
15
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-

повне звільнення судової влади від будь-якого
політичного впливу;
відкритість та прозорість судової влади, недопущення
її корпоративної замкнутості;
встановлення системи суспільного контролю за
діяльністю судової влади;
захищеність суддів та їх матеріальна незалежність.

Українське
суспільство
спромоглося
протистояти
узурпації влади на державному рівні і стало справжнім
суб’єктом суспільних та державних перетворень. Сьогодні ми
всі є учасниками процесу змін, коли сучасність окреслює
новий шлях участі суспільства в управлінні державою, де
громада перестає бути об’єктом і стає повноправним суб’єктом
влади й управління. Незалежність судової влади не є привілеєм
суддів, вона
є суспільною цінністю. Український досвід
показує, що політики, як і самі судді, неспроможні в повній мірі
захистити суддівську незалежність. Тільки суспільство у повній
мірі зацікавлене в утвердженні суддівської незалежності.
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3. Оцінка стану незалежності суддів в Україні
Судова система України впродовж багатьох років
знаходиться у безперервному процесі реформування. При
кожному новому імпульсі цього реформування здійснюються як
позитивні, так і негативні кроки щодо законодавчого
забезпечення незалежності суддів. При цьому питання
незалежності суддів розглядаються у відриві від удосконалення
їх відповідальності перед суспільством, формування довіри до
судової влади, створення необхідних умов доступу громадян до
суду, підвищення якості правосуддя тощо. Впровадження в
українське законодавство досвіду демократичних країн щодо
утвердження незалежного, неупередженого та справедливого
правосуддя здійснюється вибірково і за відсутності
комплексності та системності.
3.1. Законодавчі гарантії незалежності суддів
Оцінюючи рівень закріплених гарантій незалежності
суддів в законодавстві України, як і в попередні роки,
переважна більшість суддів вкрай негативно ставляться до
нормативного регулювання цієї проблеми. Якщо 38,4%
респондентів вважають, що на конституційному рівні
недостатньо регламентовано гарантії незалежності суддів, то
аналізуючи Закони України «Про судоустрій і статус суддів»,
«Про Вищу раду юстиції» та процесуальне законодавство вже
більше ніж 70% респондентів вважають, що конституційні
гарантії незалежності суддів не знайшли свого належного
закріплення в цих законах.
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В контексті судово-правової реформи 2010 року маємо
констатувати, що реформа була неефективною і були створені
всі умови для руйнації принципу незалежності суддів.
Діаграма 1. Відповіді на питання «Чи на
достатньому рівні закріплені гарантії незалежності
суддів в … ?»

процесуальне законодавство

27,5

ЗУ "Про Вищу раду юстиції"

72,5
76,8

23,2

ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"
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38,4

Конституція України
0

50

Ні

65,1

Так

61,6
100

Важливо відмітити, що діючі до 2010 року норми законів
«Про судоустрій України» та «Про статус суддів» в аспекті
закріплення гарантій незалежності суддів оцінювались суддями
менш критично. Зауваження до законів мали відповідно 59 та 53
відсотків респондентів (2007 рік).
Абсолютна більшість суддів вважає, що повноважень
суддів для обстоювання авторитету суддів та поваги до суду
недостатньо – 73,1%. Однак, на думку експертів, проблему слід
вирішувати у площині запровадження комплексного та
пропорційного підходу: повноваження для обстоювання
авторитету суддів та поваги до суду мають бути пропорційними
18
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з
відповідальністю
повноваженнями.

суддів

за

зловживання

такими

Коли йде мова про необхідність зміцнення гарантій
незалежності суддів в законодавстві про судоустрій і статус
суддів та процесуальних законах і суддівське співтовариство і
громадськість мають добре розуміти, що незалежність суддів
« … не є прерогативою чи привілеєм, наданим для задоволення
власних інтересів суддів. Вона надається в інтересах
верховенства права та осіб, які домагаються та очікують
неупередженого правосуддя. Незалежність суддів слід розуміти
як гарантію свободи, поваги до прав людини та неупередженого
застосування права. Неупередженість та незалежність суддів є
необхідними для гарантування рівності сторін перед судом»
(Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради
Європи державам-членам щодо суддів: незалежність,
ефективність та обов’язки, ухвалену від 17 листопада 2010
року).
Відповідальні представники судової влади останнім часом
дуже часто цитують цю тезу Рекомендацій, це, мабуть, добре.
Але при цьому, конкретизуючи пропозиції та рекомендації щодо
зміцнення законодавчих гарантій незалежності суддів, більшість
репрезентантів судової влади за лаштунками цих пропозицій
залишають питання відповідальності суддів перед суспільством,
очищення судової влади від корупції, пріоритету прав та свобод
людини, справедливості судових рішень тощо. Суспільство має
підтримувати незалежність суддів, але при цьому суспільство
бажає бачити, що незалежність суддів спрямована на
утвердження верховенства права, захист свободи та
справедливості.
19
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3.2. Функціональна незалежність суддів
В процесі змін чинного законодавства про судоустрій і
статус суддів та окремих норм процесуального законодавства
необхідно звернути увагу на проблеми впливу на незалежність
суддів самого процесу організації судової діяльності. Мабуть,
одне з болючих питань - це розгляд справ у розумні строки.
На думку респондентів найбільш загрозливим фактором,
що перешкоджає судам розглядати справи у розумні строки, є
завантаженість суддів (71,9%). Інші фактори, такі як
«недостатня кількість залів судових засідань», «відсутність у
кожного судді робочого кабінету», «недостатній штат суддів»,
тощо у порівнянні з попередніми роками хоча і мають місце, але
значно зменшили свій вплив на строки розгляду справ суддями.
Законодавець у 2010 році встановив доволі жорсткі
процесуальні строки. Багато експертів в той час попереджали,
що це хибний підхід. Замість того, щоб полегшити доступ
громадян до суду та підвищити якість правосуддя отримали
зворотній результат, особливо це стосується цивільного
процесу. Судді менш ретельно вивчають справи, стало
правилом оголошення неповних рішень (тільки вступна та
резолютивна частини), громадяни не мають об’єктивних
можливостей підготувати апеляційні скарги у визначені строки
тощо.
У більшості європейських країн в процесуальному
законодавстві не зазначені конкретні строки розгляду судових
справ, але при цьому визначені чіткі критерії розумності цих
строків.
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Для виправлення ситуації з надмірним навантаженням
суддів слід вивчити ситуацію стосовно розподілу навантаження
в окремих регіонах України та по окремим спеціалізаціям.
Законодавчому органу доречно розглянути пропозиції щодо
можливості переведення суддів з однієї спеціалізації до іншої та
удосконалення механізму визначення підсудності по окремим
категоріям справ, зробити більш ефективними правові
«фільтри» перегляду справ у апеляційному та касаційному
провадженнях.
Як
показують
результати
опитування
суддів,
автоматизований розподіл справ є реальним механізмом
формування незалежного та неупередженого складу суду для
розгляду конкретної справи за принципом вірогідності. 65,9%
опитаних суддів позитивно оцінили існуючі критерії
автоматизованого розподілу справ. Задля покращення цих
показників слід удосконалювати цей механізм з врахуванням
пропозицій самих суддів, що вироблені на основі досвіду
застосування автоматизованого розподілу справ.
3.3. Вплив на суддів
Ціла група питань анкети стосувалась проблем впливу на
суддів під час здійснення правосуддя. Відповідно до ч.1 ст.126
Конституції України вплив на суддів у будь-який спосіб
забороняється. Цей припис знайшов своє подальше закріплення
у ч.1 ст.6 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»
згідно якої суди здійснюють правосуддя самостійно і є
незалежними від будь-якого незаконного впливу.
Втім, майже 70% опитаних суддів відповіли, що вони
відчувають вплив на позицію суду під час розгляду справи
судом. До речі, така ситуація зберігається вже багато років.
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Діаграма 2 . Відповіді на питання «Чи відомі Вам
факти намагання вплинути на позицію суду під час
розгляду судових справ?»
"Так"
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При цьому більший зовнішній вплив на суд відчувають судді
апеляційних та вищих судів (Діаграма 3).

Найбільший
вплив
неправомірного
втручання
відбувається від учасників мітингів та пікетувань – 61,5%,
представників політичних партій – 48,2%, представників засобів
масової інформації – 47,3%, народних депутатів – 45,4% та
представників громадських організацій – 45,4%.
Як свідчить практика, таке втручання відбувається під час
розгляду суспільно
резонансних справ. Це притаманно
відкритим суспільствам і запобігти цьому методами заборони
свободи висловлення своїх поглядів або адміністративного
покарання не зовсім розумний шлях.
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Діаграма 3. Відповіді на питання «Чи відомі Вам
факти намагання вплинути на позицію суду під
час розгляду судових справ?»
"Так"
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З метою запобігання такій практиці слід:
1) радам суддів активно реагувати та давати належну
правову оцінку подібним фактам;
2) Верховній Раді України розглянути можливі зміни до
процесуальних кодексів і дозволити найбільш резонансні справи
розглядати по першій інстанції або колегіями суддів місцевих
судів або апеляційними судами;
3) при судах створити прес-центри (у місцевих судах
ввести посади прес-секретарів) з метою належного публічного
інформування громадян про справи, що розглядаються, з
висвітленням як правової позиції по справі, так і викриття
фактів неправомірного втручання у здійснення правосуддя;
4) діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України та Вищої ради юстиції в питаннях дисциплінарної
практики зробити більш відкритою та прозорою.
Адвокати у своїх відповідях неправомірне втручання в
діяльність суду під час судового розгляду справ трактують
23
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інакше чим судді. 91,7 % опитаних адвокатів констатують, що
їм відомі факти намагання вплинути на позицію суду під час
розгляду судових справ (судді – 69,3 %). Існує різниця щодо
відповідей стосовно осіб, які намагаються неправомірно
впливати на позицію суду.
Таблиця 1. Відповіді на питання «Які особи намагаються
неправомірно впливати на позицію суду під час розгляду
судових справ?»
Найбільш «впливові» особи
за оцінкою суддів

Учасники мітингів та
пікетувань
Представники
політичних партій
Представники засобів
масової інформації
Представники
громадських організацій
Народні депутати
України

61,5
48,2
47,3
45,4
45,4

Найбільш «впливові» особи
за оцінкою адвокатів
Керівники судів, в яких
76,1
розглядається справа
Прокурори
76,1
Керівники та судді судів
вищих інстанцій
Народні депутати
України
Сторони по справі та їх
представники

65,0
59,8
58,1

При аналізі вищенаведених даних виникає декілька
питань:
1. Хто з цих осіб реально мають можливості вплинути на
незалежну та неупереджену позицію судді під час розгляду
судових справ?
2. Чому реально загрожують представники громадськості:
незалежності та неупередженості суддів або результативності
впливу на суддів з боку впливових осіб?
24
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Також виникає багато питань при порівнянні результатів
відповідей суддів та адвокатів на питання щодо форм впливу на
суддів.
Таблиця 2. Відповіді на питання «Які форми впливу на суддів
використовуються?»
Найбільш «результативні» форми впливу на суддів
за оцінкою суддів

за оцінкою адвокатів

Погрози ініціювання
звільнення чи притягнення
до дисциплінарної
відповідальності
Погрози ускладнити
професійну кар’єру

76,8

Підкуп

83,8

44,7

50,4

Дружні поради

22,2

Допомога у вирішенні
особистих проблем судді та
його родичів
Допомога у вирішенні
питань кар’єрного росту
судді

46,2

Експерти не можуть не довіряти результатам анонімного
опитування суддів, але при цьому абстрагуватися від існуючих в
суспільстві сталих оцінок теж неможливо. Можливо, проблема
полягає у відсутності діалогу між суддівським співтовариством
та громадськістю. Інформації про діяльність судової влади
вистачає, але, повторюємось, діалог відсутній.
3.4. Професійна кар’єра суддів
Можливо чи не єдиною позитивною новацією Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» 2010 року була оновлена система
добору та призначення на посаду судді. Більшість суддів (деякі
правда не зовсім впевнено) позитивно її оцінюють.
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Діаграма 4 . Відповіді на питання «Чи сприяє
зміцненню незалежності суддів нова система добору
та призначення на посаду судді, яка впроваджена
Законом України "Про судоустрій і статус суддів" ?»
17,2

51,5

Так
Ні
Частково

31,7

Судді вважають, що заміщення суддівських посад в судах
всіх рівнів та юрисдикцій має відбуватися виключно на
конкурсних засадах (70,9% опитаних).
Однак законодавець зі зрозумілих причин зупинився на
півдорозі. Бажаючи залишити можливість впливу на суддів
судів вищих інстанцій не було запроваджено повну конкурсну
систему для заміщення посад суддів апеляційних та вищих
спеціалізованих судів і суддів Верховного Суду України.
3.5. Дисциплінарна відповідальність суддів
Мабуть, найбільшими вадами чинного законодавства про
судоустрій і статус суддів є питання відповідальності суддів.
Незважаючи на чисельні спроби застосувати досвід
демократичних
країн
щодо
удосконалення
системи
відповідальності суддів ефективних результатів досягнуто не
було. При цьому важливо підкреслити, що всі суб’єкти, які
мають відношення до вирішення цього питання, активно
маніпулюючи документами міжнародних організацій, не
докладають зусиль для комплексного розв’язання цієї проблеми.
26

����������.indd 26

10.12.2014 11:39:31

Моніторинг
стану
незалежності
суддів
в Україні
Оцінка стану
незалежності
суддів
в Україні

Вищі органи суддівського самоврядування за всі роки
свого існування так і не створили системи «етичного» контролю
за діяльністю суддів. Це дало би можливість запобігти значної
кількості порушень суддями як етичних стандартів поведінки
суддів, так і багатьох процесуальних помилок суддів. В деякій
мірі така система могла бути важливим механізмом протидії
корупції в судах.
Політичні суб’єкти (президент, парламент, уряд) також не
спромоглися відмовитися від можливостей впливу на суддів за
допомогою дисциплінарних важелів, законодавчо удосконалив
процес притягнення суддів до відповідальності та повністю
передав питання дисциплінарного провадження стосовно суддів
незалежному органу, більшість членів якого є судді.
Результати
опитування
суддів
свідчать
про
неефективність судової реформи 2010 року в питаннях
дисциплінарної практики. Як і в попередні роки, більшість
суддів вважають незрозумілими підстави «порушення присяги»
для звільнення судді з посади - 82,1% та недостатньо
формалізованими і зрозумілими підстави для дисциплінарної
відповідальності суддів – 70,6%.
Порівняння результатів опитування суддів з результатами
попередніх опитувань з питань щодо дотримання принципів
незалежності суддів в процесі дисциплінарного провадження
свідчать, що ці застарілі проблеми потребують негайного
вирішення на законодавчому рівні.
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Діаграма 5. Відповіді на питання «Чи є достатньо
формалізованими та зрозумілими існуючі підстави для
дисциплінарної відповідальності суддів?»
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Діаграма 6. Відповіді на питання «Чи є зрозумілою
підстава "порушення присяги" для звільнення судді з
посади?»
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Заслуговують на увагу відповіді суддів на питання «Які
фактори … загрожують незалежності суддів при здійсненні
дисциплінарного провадження?». Найбільш загрозливими факторами
судді визнали:
28
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1. Відсутність критеріїв порушення присяги – 69,2 % ;
2. Відсутність зрозумілих та об’єктивних критеріїв
діяльності судді – 60,0 % ;
3. Більшість скарг на суддів є невмотивованими – 71,3 % ;
4. Скарги на суддів дуже часто є замовними – 61,2 %.
Відносно перших двох факторів, і про це вже мова йшла
раніше, рішення знаходиться на полі законодавця.
Відносно двох інших не все так просто. Суддям як і
іншим представникам влади треба розуміти, що громадяни
мають право скаржитися на дії можновладців. В даному разі
введення якихось меж або умов буде розцінюватися
громадянами як обмеження їх прав. Можливо, треба шукати
рішення у застосуванні нестандартних підходів. Як варіант
можна розмістити у кожному суді для ознайомлення громадян
витяги із закону про підстави для дисциплінарного провадження
суддів (зрозуміло, після того як законодавець їх удосконалить)
та Кодекс суддівської етики для того, щоб громадяни чітко
розуміли, які претензії вони можуть висувати. Також було б
доречним надання бажаючим громадянам в кожному суді
формалізованих бланків для скарг на суддів.
3.6. Доброчесність суддів
Сьогодні існує багато різних пропозицій щодо
реформування судової системи України. На порядку денному
української держави судова реформа є однією з найважливіших.
Питання незалежності суддів проходить наскрізь по всім
складовим реформування судової влади. Однак в багатьох
слушних пропозиціях особливо не актуалізується необхідність
29
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вирішити питання незалежності суддів від корпоративної
замкнутості та незалежності суддів від корупції.
Під час проведення опитування суддям було
запропоноване питання: «Чи відомі Вам факти корупційних дій
та хабарництва суддів та працівників суду». Отримані
результати були приголомшливі - 22,6 % опитаних суддів
відповіли «Так». Експерти не вважають за можливе рахувати
цей відсоток в якості рівня корупційності суддів. Для цього
потрібно
проводити
спеціальні
дослідження
по
загальновизнаним світовим методикам. Але необхідно визнати, і
перш за все керівникам судової влади, що проблема корупції в
судах є системною і вона потребує негайного вирішення, як за
допомогою відповідного законодавства, так і концентрацією
зусиль органів суддівського самоврядування. Також насторожує
виявлена за результатами опитування суддів тенденція
збільшення відсотків визнання фактів корупції суддями судів
вищих інстанцій, що відображено у наступній діаграмі.
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Діаграма 7. Відповіді на питання «Чи відомі Вам
факти корупційних дій та хабарництва суддів та
працівників суду?»
34,9
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Більшість опитаних суддів не вважають ефективним
механізмом підвищення довіри до судової влади України
проведення спеціальної перевірки суддів відповідно до Закону
України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».
Діаграма 8. Відповіді на питання «Чи вважаєте Ви
проведення спеціальної перевірки суддів ...
ефективним для підвищення довіри до судової влади в
Україні?»
6,1

11,2

27,1

Так
Скоріше так
Важко сказати

24,8

Скоріше ні
Ні

30,8

Цілком очевидно, що побоювання суддів можуть бути
цілком виправданими, оскільки доволі значна кількість
респондентів відповіла, що їм відомі факти корупційних дій та
хабарництва суддів та працівників суду і, вочевидь, це може
бути виявлено під час перевірки, що стане підставою для
звільнення з посади. З іншого боку, побоювання суддів можуть
стосуватися упередженого ставлення до них під час перевірки
або непрозорості процедури перевірки.
Результати опитування адвокатів на питання «Чи
вважаєте Ви проведення спеціальної перевірки суддів
ефективним для підвищення довіри до судової влади в Україні?»
свідчать про їх невпевненість у ефективності та
результативності запропонованої парламентом процедури.
31
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Діаграма 9. Відповіді адвокатів на питання «Чи
вважаєте Ви проведення спеціальної перевірки суддів
ефективним для підвищення довіри до судової влади в
Україні?»
7,1

26,3

Так
Скоріше так
Важко сказати

29,8

Скоріше ні
17,5
19,3

Ні

В якості пропозиції до депутатів новообраного складу
Верховної Ради України можна порадити їм повернутися до
цього закону для внесення необхідних змін щодо
індивідуалізації відповідальності суддів та дотримання
загальновизнаних демократичних стандартів у питаннях
дисциплінарної відповідальності.
Незалежність Вищої ради юстиції
та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Дотримання міжнародних стандартів незалежності суддів
у питаннях суддівської кар’єри
та дисциплінарної
відповідальності
неможливе без налагодження діяльності
Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України. Професійні дискусії щодо існування обох цих
інституцій, механізмів їх утворення та функціонування
відбуваються вже досить довгий час. А намагання зберегти
вплив на формування складу цих інституцій продовжують
32

����������.indd 32

10.12.2014 11:39:34

Моніторинг
стану
незалежності
суддів
в Україні
Оцінка стану
незалежності
суддів
в Україні

демонструвати як окремі політичні угрупування, так і окремі
впливові «політичні та бізнесові особистості».
Судді, оцінюючи рівень незалежності Вищої ради юстиції
на різних етапах розвитку української держави, підкреслили
тенденцію зниження рівня із 23,5% у 2010 році до 16,5% у 2014
році. Такі дані вказують на необхідність докорінної зміни як
самої системи формування цього органу, так і практичної
діяльності.
Діаграма 10 . Оцінка суддями в якості
"незадовільної" незалежності Вищої ради юстиції.
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Принцип формування Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України зазнав докорінних змін. Таких же змін зазнало і
нормативне визначення повноважень цього органу.
Оцінюючи рівень незалежності цього органу судової
влади одразу ж після набрання чинності Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» можна сказати, що вже у 2010 році
судді досить критично оцінювали проведену реформу, бо лише
33
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23,9% вважали його достатньо незалежним. У 2014 році
суддівська оцінка рівня незалежності опустилась ще нижче - до
20,3%, в той час як у 2009 році 54% опитаних суддів вважали
Вищу кваліфікаційну комісію суддів незалежним органом. Такі
дані не лише підтверджують неефективність судової реформи
2010 року, але і вказують на негайну потребу нового
реформування.
Діаграма 11. Оцінка суддями в якості
незадовільної" незалежності Вищої кваліфікаційної
"
комісії суддів України.
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У дискусіях професійних кіл про реформування Вищої
ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
дуже багато уваги приділяється формальним питанням. В той
час як змістовні питання демократичності висування
претендентів до складу цих органів та їх обрання з’їздом суддів;
незалежності представників суспільства у цих органах від
впливу політичних та бізнесових кіл, на жаль, знаходяться поза
їх увагою.
Стосовно демократичності процесу обрання суддів до цих
інституцій питань немає. Широкому загалу та суддівському
34
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співтовариству кандидатури суддів були представлені
заздалегідь, на З’їзді суддів України відбулося демократичне
обговорення всіх кандидатур перед голосуванням. Інше
питання – це представники суспільства. У свій час, коли
розроблявся текст Конституції України, здавалося доречним
надати
можливість
адвокатському
та
науковому
співтовариствам обирати на своїх з’їздах представників до
складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії
суддів. Але сьогодні маємо ситуацію, коли такі
з’їзди
перетворилися на «бої без правил». Більше того, впливові
політики та представники бізнесу активно використовують
адвокатську та наукову спільноти для просування до органів
судової влади своїх ставлеників.
3.7. Суддівське самоврядування
Більшість опитаних суддів (66,7%) позитивно оцінюють
зміни у формуванні органів суддівського самоврядування, що
відбулися у 2014 році.
Опитування
суддів
засвідчило
низький
рівень
ефективності діяльності Ради суддів України щодо захисту
незалежності суддів на різних етапах розвитку української
держави. Зокрема у 2010 році всього 19,8% суддів вважали його
«достатнім», в той час як у 2014 році цей показник склав 17,9%.
Ці дані співпадають з оцінкою ефективності діяльності рад
суддів спеціалізованих судів. Так, у 2014 році всього 17,4%
опитаних суддів вважали цей рівень «достатнім». Такі
результати вказують на потребу активізації діяльності як Ради
суддів України, так і рад суддів спеціалізованих судів.
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Діаграма 12 . Оцінка суддями ефективності
діяльності рад суддів
"Достатній"
РС господарських судів

20,2

РС адміністративних судів
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Законом України «Про відновлення довіри до судової
системи України», який набрав чинності 11 квітня 2014 року,
внесено зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів»,
згідно з якими голова місцевого суду та його заступник
призначаються на посади строком на один рік шляхом таємного
голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у
суді, але не більш як на строк повноважень судді. 95,1%
опитаних суддів вважають, що вибори голови суду та його
заступника відбулися демократично. Сподіваємось, що ця
довгоочікувана новація буде позитивно вливати на зменшення
зовнішнього тиску на суддів, зміцнювати незалежність суддів
всередині суддівської корпорації.
Судді оцінили рівень незалежності голови суду при
здійсненні своїх функцій – 71,0%.
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Діаграма 13. Відповіді на питання «Чи є голова суду
незалежним при здійсненні своїх функцій?»
29

Так
Ні
71

Однак при цьому наявність навіть 29% відповідей суддів,
які мають сумнів щодо незалежності голів судів, має викликати
питання у органів суддівського самоврядування та зборів суддів.
Приблизна така ж ситуація з відповіддю суддів на
питання: «Чи вважаєте Ви суддів незалежними від керівництва
суду при здійсненні правосуддя?». 84,8% відповідей «так» та
15,2% відповідей «ні».
Діаграма 14. Відповіді на питання «Чи вважаєте Ви
суддів незалежними від керівництва суду при
здійсненні правосуддя?»
15,2
Так
Ні
84,8
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Збори суддів в кожному суді, отримавши право обирати
голів судів, мають стати дієвими органами суддівського
самоврядування та основною ланкою збереження та зміцнення
незалежності суддів.
3.8. Гендерна рівність
Відповіді на питання щодо гендерної рівності показують
розрив між уявною і реальною дійсністю («як має бути» і «як
є»). Судді до проблематики ґендерної рівності ставляться як до
неважливої, сприймаючи це або як «західну моду», щось
ментально чуже українському суспільству і нав’язане ззовні, або
як таке: «нас це не стосується». І водночас, коли запитання дуже
конкретні, то відповіді показують проблему, причому у багатьох
її проявах.
Один з проявів – тісно пов'язаний з неупередженістю
(безсторонністю) при здійсненні правосуддя. Те, що понад 15%
суддів визнали, що в кримінальних справах при призначенні
покарання і близько 20% суддів, що в цивільних справах при
визначенні місця проживання дитини, постановлене рішення у
справі залежить від статі судді (іншими словами, що якщо б цю
саму справу розглядав суддя іншої статі, то рішення могло б
бути іншим) – це дуже високий відсоток. Фактично, це кожне
п’яте – сьоме рішення. Таке становище не може не викликати
занепокоєння і залишатися поза увагою суддівської спільноти.
Це також свідчить про те, що судді мають певні
стереотипи, які впливають на прийняття рішення. Однак не
треба забувати, що ґендерні стереотипи є лише одним із проявів
соціальних стереотипів, так само як нерівне ставлення за
ґендерною ознакою - лише окремий прояв нерівного ставлення
(іншими ознаками є походження, фізичний стан особи (хвороба,
38
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інвалідність і т.п.), матеріальний стан тощо). Тобто цю
проблему можна розглядати і як власне ґендерну, і в широкому
контексті безсторонності судді.
Іншим аспектом прояву ґендерної рівності у судовій
системі є взаємодія всередині системи, при доступі, кар’єрному
просуванні і прийнятті рішень. І відповіді суддів знову
демонструють різницю між доступом до посади і можливостями
для суддівської кар’єри.
І якщо 95,2% суддів вважають, що немає проблем з
доступом до суддівської посади і він однаково рівний для
чоловіків і для жінок, то при обранні на керівну посаду чи на
посаду у суді вищого рівня 11,3% опитаних суддів визнали
відсутність рівних можливостей. Причому якщо порівняти
відповіді суддів-жінок і суддів-чоловіків, то різниця особливо
відчутна: майже 18% жінок і лише 5,3% чоловіків бачать цю
«скляну стелю».
Мабуть суддівському співтовариству варто почати
обговорювати ці питання всередині суддівського корпусу.
Робити розширене опитування, підвищувати обізнаність,
проводити серйозні дослідження.
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4. Висновки та рекомендації експертів щодо
зміцнення незалежності суддів та підвищення
довіри до судової влади
Незалежність судової влади є запорукою справедливого
правосуддя та існування верховенства права у державі. Як
будь-яке філософське поняття, вона може мати декілька
світоглядних трактувань, але при цьому вона не може означати
вседозволеність.
Сучасна українська традиція сформувала дещо
викривлене та навіть негативне відношення до судової влади.
Проте суспільство, усвідомлюючи згубність подібного стану
речей, вимагає виправлення цієї ситуації. Емоційно-забарвлена
вимога суспільства очищення судової влади може викликати
різноманітну гаму почуттів: від подиву
і до повного
несприйняття. Проте, таким і є шлях до початку порозуміння
та з’ясування позицій. Щоб зрозуміти інтереси сторін, ми маємо
знати про їх відношення до процесів, які відбуваються нині.
Тому пропонуємо точку зору представників судової гілки
влади.
Цікавим є факт, що на фоні більшості, яка задоволена
рівнем закріплення конституційних гарантій незалежності
судової влади, існує така сама більшість, яка висловлює
незадоволення нормами, що містяться у законах України «Про
судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції» та
процесуальному законодавстві (відповідно незадоволені – 65%,
76,8%, 72,5%).
Про що це може свідчити, як не про повну залежність
судової влади від законодавця та виконавчої влади, певне
самоусунення і небажання відстоювати свою незалежність та
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права. Безумовно, суддям, в силу їх зайнятості, важко брати
участь у засіданнях під час розгляду подібних законопроектів у
Верховній Раді України, проте вони можуть звертатися до
громадських організацій, щоб мати своїх лобістів у Комітетах
Верховної Ради України із числа представників цих організацій
та
органів суддівського самоврядування, і таким чином
подавати власні експертні висновки на законопроекти.
Ситуація, що склалася, швидше за все є наслідком страху та
небажанням відстоювати свої права. Суддя буде постійно
залежним від влади, аж поки сам не захоче позбутися цієї
залежності. Тим більше, що Конституція йому таку можливість
надає.
4.1. Повага до незалежності суддів
Більше половини респондентів відповіли, що їхню
незалежність не поважають ні народні депутати, ні урядовці
(57,3% та 47,1% відповідно), ні журналісти (47, 9%).
Ось така сумна статистика, адже в країні, де не існує
поваги до правосуддя і поваги до незалежності суддів, важко
говорити про справедливість та права людини. Це в свою чергу
підриває основні постулати демократичної держави та ставить
під загрозу не лише її економічне процвітання, а навіть сутність
існування.
Треба зауважити, що дискредитація судової системи, як
такої, почалася ще за часів другого Президента України.
Пригадаємо сумнозвісні справи щодо посадовців в уряді, які
виглядали як політичні розправи. Тоді у суддівському
співтоваристві не вистачило сил та мужності, щоб захистити
професіоналізм своїх колег, що, врешті-решт, призвело до
публічного паплюження суддів на всіх щаблях влади. Із часом
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це стало поганою традицією, в якій самі судді обрали собі роль
«хлопчика для побиття» і не часто намагалися пояснити
суспільству, що рішення судів не обговорюються, а
виконуються.
Не останню роль у зниженні авторитету судів у
суспільстві зіграла низька виконавча дисципліна судових
рішень. Поступово суспільство перестало довіряти судовій
владі, неодноразово стикаючись із невиконанням та
ігноруванням судових рішень. Не треба забувати, що це
причинно-наслідковий зв’язок. За даними Українського
Гельсинського союзу з прав людини, в Україні не виконуються
70% рішень місцевих судів, та 90% рішень Європейського суду
з прав людини!
Нажаль, деякі події у суддівському середовищі не лише
не додавали авторитету судовій владі, але тільки погіршили
згодом ситуацію. Саме небажання суддівського співтовариства
публічно засуджувати негативні явища у своєму професійному
колі та публічно відмежовуватися від недостойних у своїх рядах
і призвели до тієї ганебної ситуації, що існує наразі.
Ще однією із причин втрати авторитету, на нашу думку, є
підсвідоме асоціювання представників судової влади із
правоохоронною системою (як це було в радянські часи). В
ідеологічному плані судова система не пройшла глибинного
реформування ні у свідомості громадян, ні у свідомості самих
працівників судової влади. І тому у деяких регіонах існує дуже
тісний (іноді й родинний) зв’язок між прокурорами (які
виступають на боці обвинувачення) та суддями (які призвані
захищати громадян), що для демократичного суспільства є
повним нонсенсом.
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Щодо оцінки суддями рівня поваги до їх незалежності з
боку журналістів, то тут треба враховувати той факт, що
журналісти у переважній більшості є простими ретрансляторами
чужих думок та ідей, і лише іноді є коментаторами подій, тобто
вони просто відображають загальні суспільні тенденції.
Те, що в оцінках суддів прозвучала думка, що серед
громадян, які поважають незалежність суддів - всього 12%, а
68,4% - частково поважають, це звучить досить оптимістично.
Адже це означає, що судді ще мають надію завоювати повагу
громадян і знайти серед них союзників для захисту своєї
незалежності. У цьому напрямку треба рухатися і не забувати,
що основними медіаторами між суспільством та судовою
владою виступають громадські організації та ЗМІ, з якими, в
першу чергу, і треба налагоджувати комунікацію.
Як висновок, можна зауважити, що питання поваги та
авторитету у суспільній свідомості є дуже складними. Оскільки
публічні настрої мінливі та непостійні, то комунікативний
процес має бути проактивним, системним, чесним, прямим та
відвертим, із повагою як до себе, так і до громади. Водночас,
авторитет напрацьовується роками, а руйнується в одну
хвилину, тому треба дбати про нього постійно.
4.2. Чи сприяє виконавча та законодавча влада
утвердженню незалежності суддів?
Відповіді на це питання закономірні. Більшість
респондентів відповіли, що діяльність інших гілок влади лише
частково сприяє утвердженню незалежності суддів (виконавча
влада - 34,2%, законодавча – 40,1%), і водночас, майже третина
вважають, що їх діяльність
взагалі не сприяє такому
утвердженню (26% та 23,1% відповідно). Те, що інші дві гілки
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влади реально сприяють незалежності судів вважають лише
7,2% та 8,5 % респондентів - суддів відповідно.
Закономірність таких відповідей не означає безнадійності
ситуації. Поведінка представників інших гілок влади
корелюється із загальним станом речей та є відображенням
загального відношення до суду у суспільстві. Водночас,
необхідно пам’ятати, що комунікація із представниками влади є
частиною роботи, зокрема, голів судів. А це означає, що треба
шукати такі форми спілкування та лобіювання своїх інтересів,
щоб «зберігати обличчя» для всіх сторін комунікативного
процесу. Наприклад, якомога частіше брати участь у засіданнях,
або відправляти туди своїх представників та лобістів, а також
самим проводити «круглі столи», семінари, колоквіуми із
запрошенням
представників
різних
гілок
влади
та
громадськості. Обговорювати у присутності громадськості свої
проблеми
господарського
та
фінансового
характеру.
Громадськість має розуміти, що належне фінансування та
забезпечення нормальної та комфортної діяльності судів лежить
на виконавчій та законодавчій владі.
На зустрічах із громадськістю треба пояснювати, що від
належного законодавства залежить справедливе правосуддя. А
те, що законодавство в Україні є недосконалим та заплутаним,
часто суперечливим, то це відповідальність, в тому числі,
народних депутатів. Водночас, основним меседжем від судової
влади до громадян має бути те, що суддя може діяти лише в
рамках законів, які приймає законодавець, адже сам він
змінювати їх не може.
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4.3. Повага до суддів та авторитет судової влади у
суспільстві
Більшість опитаних суддів визнали, що повага до судової
влади залежить від професійності суддів (86,2%), від вищих
посадових осіб (80%), виконання судових рішень – 79,5%.
Водночас, найменша кількість
респондентів вважає, що
авторитет судової влади залежить від активної діяльності
органів суддівського самоврядування (всього 58,7%) та
прозорості судової влади (68,2%).
Таблиця 3. Відповіді на питання «Повага до суддів та
авторитет судової влади в суспільстві залежить від…?»
Відповіді «так»
Виконання судових рішень
Професійності суддів
Позитивного висвітлення в ЗМІ діяльності судів
Поваги до суддів та судової влади зі сторони вищих
Поваги до суддів та судової влади зі сторони політиків
Поваги до суддів та судової влади зі сторони прокурорів
Поваги до суддів та судової влади зі сторони адвокатів
Очищення судової влади від корупції
Поведінки суддів під час розгляду справ
Поведінки суддів в особистому житті
Активної діяльності органів суддівського самоврядування з
відстоювання незалежності суддів

79,5
86,2
69,7
80,0
73,3
52,9
50,0
65,3
76,2
64,8
58,7

Прозорості судової влади

62,8

Такий підхід свідчить про певну стереотипність
сприйняття своєї ролі та суті судової влади навіть серед її
представників, а також говорить про бажання підтримки від
вищих посадових осіб та представників інших гілок влади.
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Сьогодні світ навколо нас дуже швидко змінюється, і
останні події в Україні свідчать про те, що обираючи між
патерналізмом та прозорістю, суспільство надає перевагу
прозорості та відповідальності. Тому необхідно враховувати
фактор інформованості світу та прозорого комунікативного
середовища. Будь-які необґрунтовані або незрозумілі
обмеження у прозорості діяльності суддів або походження їх
статків викликають негативне сприйняття у суспільстві та
погано впливають на репутацію всієї судової влади.
Адже репутація – це те, що про нас думають та говорять.
Репутація складається із ідентичності всередині самої судової
влади, усвідомлення та розуміння її цінностей та місії; іміджу
(образу), що створюється у суспільній свідомості (в тому числі,
за допомогою ЗМІ та технологій PR, які використовують пресслужби); стійкого набору очікувань та емоцій у сприйнятті
більшості споживачів (бренд - довіра).
Цінності, що створюють репутацію, говорять самі за себе
- це справедливість, неупередженість, об’єктивність, чесність,
прозорість, професіоналізм, відкритість та компетентність.
Важливо не боятися бути чесним і пам’ятати слова
англійського філософа Едмунда Берка, що «там де починається
таємниця, закінчується правосуддя».
4.4. Повноваження суддів для виконання суддівських
функцій, обстоювання авторитету суддів
та поваги до суду
Відповіді респондентів щодо достатності повноважень
для виконання суддівських функцій майже розділились навпіл,
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тобто відсоток тих, хто вважає повноваження достатніми і тих,
хто так не вважає, практично однаковий - 59% та 41%.
Водночас, 73,1% респондентів відповіли, що їм
недостатньо повноважень для обстоювання авторитету суддів
та поваги до суду. Припускаємо, що це проблема не
повноважень, а лише бажання бути відвертими, прозорими та
доступними, і мати підтримку не лише серед прокурорів та
представників виконавчої і законодавчої влад, а й серед
громадян та громадських організацій. Це також виявляє
проблеми зовнішньої комунікації. Треба усвідомити, нарешті,
що судова влада має спиратися у своєму бажанні бути почутою
іншими гілками влади саме на громадян. У цьому також полягає
питання довіри до судової гілки загалом. Треба йти шляхом
переконань та налагодження комунікацій із ЗМІ та
громадянами, шляхом розробок внутрішніх правил для роботи в
інформаційному просторі, в тому числі, і у соціальних мережах.
4.5. Вплив на позицію суду під час розгляду судових справ
Відповіді на питання: «Чи відомі Вам факти намагання
вплинути на позицію суду під час розгляду судових справ?» та
«Які особи з наведених нижче намагаються неправомірно
впливати на позицію суду під час розгляду судових справ?» були
взаємопов’язані, оскільки більшість респондентів (69,3%)
сказали, що їм відомі факти впливу на судові рішення.
Більшість респондентів (61,5%) стверджує, що дуже
часто на суди неправомірно впливають учасники мітингів та
пікетів, другу позицію займають представники політичних
партій (48,2%), третю – ЗМІ (47,3%), четверту – народні
депутати та представники громадських організацій (по 45,4%), і
тільки п’яту позицію віддано впливу сторін у справі (40,8%).
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Статистика жахлива, тому що суддя, який і так постійно
працює в стані психологічного напруження та відповідальності,
не може приймати зважене рішення, коли є такий вагомий
аргумент, як тиск вулиці. Це свідчить про те, що у суспільстві
давно назріла відверта та публічна дискусія з приводу того, що
можна, а чого не можна робити біля будівлі суду, під час
судових засідань, та чи має бути суддя захищеним від розправи.
Діаграма 15. Відповіді на питання «Які особи, з
наведених нижче, намагаються неправомірно
впливати на позицію суду під час розгляду судових
справ?»
"Так"
17,3

депутати місцевих рад

45,4

народні депутати України
учасники мітингів та пікетувань

61,5

представники політичних партій

45,4
48,2

представники ЗМІ

47,3

представники громадських організацій

9,1

керівники та судді судів вищої інстанції
голова суду (заступники голови)

8,5
18,2

представники місцевих органів влади

40,8

сторони по справі та їх представники
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Хто має розпочати цю дискусію? Звісно, що сама судова
влада, адже всім відомо, що порятунок у будь-якій скрутній
ситуації є особистою справою, на жаль. Відвертість,
відповідальність і правдивість цієї дискусії буде сприйнята
суспільством у тому разі, якщо відбудеться
прозоре
позбавлення судової влади від компрометуючих її осіб та
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публічне засудження негативних явищ, що дістали розголосу у
суспільстві.
Лікург – афінянин, афінський оратор та державний діяч,
ще до нашої ери наголошував на тому, що сутність держави
складають троє – «правитель, суддя і приватна особа». Гадаємо,
що ці слова є актуальними і до сьогодні, і не треба нехтувати
діалогом про проблеми судової влади.
Необхідність налагодження діалогу із суспільством та
представниками всіх гілок влади підтверджують також відповіді
на питання: «Які форми впливу на суддю із наведених нижче
використовуються?» 76,8% респондентів-суддів визначили
такою формою впливу «погрози ініціювання звільнення чи
притягнення до дисциплінарної відповідальності». А значить,
треба знайти методи та засоби пояснити суспільству, що суддя
не може працювати під тиском.
4.6. Соціальна захищеність суддів
Це питання є одним із основних у проблемі утвердження
суддівської незалежності. Забезпечення суддів стає питанням
національної безпеки, оскільки суддя, що є соціально або
фінансово незахищеним, завжди наражається на небезпеку
порушення присяги або хабарництва. Тут треба шукати
підтримку у самого суспільства, зокрема, у питаннях впливу
судової влади на формування бюджету судової системи та
можливості контролю використання коштів. Не потрібно
соромитись розповідати про нестачу ресурсів та фінансування
суддівської діяльності. Тому що суддя, який немає соціального
захисту та впевненості у завтрашньому дні, не може бути
відстороненим та справедливим у вирішенні справи.
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4.7. Комунікативні дії для повернення довіри
Вимушені констатувати, що за роки незалежності
неповага та негативне відношення з боку політиків та
державних службовців різних мастей й рангів до такого
важливого для демократії інституту як суди зробили свою
погану справу та призвели до дуже низької довіри громадян до
суддів різних інстанцій.
Такий стан є вкрай негативним як для стабільності самої
держави взагалі, так і судової влади, зокрема. Водночас, судова
влада сама часто провокує таке ставлення до себе через
відсутність прямої комунікації із суспільством та певною
закритістю, яка в більшості випадків є наслідком архаїчного
уявлення про суди як складову правоохоронної системи
держави. Часто негативне ставлення до суду пов’язане із
великою кількістю кон’юнктурних політично-заангажованих
рішень, прийнятих судами. Судова влада в Україні, на жаль,
поки що не перебудувала свою роботу відповідно до свого
статусу, притаманного демократичним суспільствам.
Політична комунікація в Україні має також свою певну
специфіку, яка пов’язана із особливостями національного
менталітету, характеру та
політичної культури. Фахівці
констатують, що ментальності українців притаманні, зокрема,
такі риси як: інтровертність (зосередженість на проблемах
внутрішнього світу), кордоцентричність (сентиментальність,
емпатія, естетизм життя, культуротворчість), архаїчний
індивідуалізм (переважання чуттєвого над волею та інтелектом).
У
політичній
культурі
українців
переважають
демократизм, волелюбність, толерантність та, водночас, певний
анархізм, негативне ставлення до влади, схильність до бунтів та
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міжусобної боротьби, намагання поставити власні інтереси над
державними. У переважній більшості такий ментальний
політичний дискурс став наслідком відсутності державності
протягом багатьох років 2 .
Сучасний стан розвитку держави Україна, технологічний
прогрес, що дав нові комунікативні технології, народження
нового покоління політиків різко змінює ментальні
характеристики, а значить і змінить політичний комунікативний
простір. Сьогодні ментальності українців більш притаманні
патріотизм, намагання відстояти загальнодержавні інтереси,
відповідальність та, водночас, десакралізація влади й
авторитетів, можливість участі у державних справах великої
кількості людей. Можна сподіватися, що усвідомлення
небезпеки нищівної критики, приниження та неповаги до
суддівського корпусу і всієї судової влади рано чи пізно стане
основною цінністю для українських політиків.
Загальна соціально-психологічна атмосфера, в якій
сьогодні судовій владі доводиться здійснювати свої
комунікаційні заходи, є досить складною і напруженою. Це
вимагає політико-психологічного осмислення та аналізу
складних явищ суспільного життя і врахування їх у практиці
здійснення комунікаційної стратегії, вмінь і навичок здійснення
ефективного
комунікаційного
впливу.
Впливати
на
громадськість дуже важко, але треба використовувати різні
форми, щоб привернути увагу до проблеми тиску на суди.

2

Головатий М. Соціологія політики: Навч. посіб.для студ. вищ. навч.закл. –
К.:МАУП, 2003. – с. 394-408. Доступ з екрана: http://subject.com.ua/pdf/101.pdf
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Акції і заходи, які
можна використовувати для
привернення уваги до проблем судової влади, мають бути
різноманітними за формою і цілеспрямованими та мають діяти
комплексно, в одному напрямі.
-

-

-

-

-

Серед таких форм варто, передусім, назвати:
спеціальні дні, тижні, виділений конкретний час для
інформування громадськості й організації зворотного
зв’язку;
регулярні зустрічі з представниками ЗМІ у режимі „не
для преси”, щоб пояснити свою позицію й зробити їх
своїми однодумцями;
зустрічі, «круглі столи», семінари, зібрання громадськості
на теми роботи судів в умовах тиску;
публічні дебати, тематичні зустрічі;
публікація статистичних даних (щодо кількості справ, які
розглядалися на цьому тижні, які припадали на одного
суддю);
оголошення результатів опитувань громадської думки,
соціологічних досліджень;
повідомлення, прес-конференції з нагоди важливих подій
у житті та діяльності судової влади, окремих посадових
осіб;
участь у громадських заходах (в місті, районі), це
продемонструє людяність судді;
публічні слухання з важливих проблем суспільного
життя;
зустрічі та конференції за участю лідерів громадської
думки;
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-

урочисті події, святкування державних, національних та
релігійних свят (брати участь та використовувати для
спілкування з громадянами, роз’яснення своєї позиції).

Довіра ґрунтується на певних вимірах віри: у чесність,
доброчинність та компетентність. Довіра створює життя людини
передбачуваним, формує та розвиває почуття спільноти,
полегшує спільну роботу. Тому показники довіри до інститутів
влади є такими важливими сьогодні в усьому світі, вони роблять
життя соціальним та зрозумілим на підсвідомому рівні.
Так,
більшість
учасників
опитування
назвало
найпривабливішою технологією підвищення довіри до суду
електронний розподіл справ у судах (70,1%). Дійсно, так і може
статися, якщо ця технологія буде прозорою та зрозумілою для
громадян й мати певний громадський контроль. Поки що вона
залишається непрозорою. Одним із варіантів забезпечення
прозорості цієї процедури може стати відкриття реєстру справ
та автоматичного їх розподілу в кожному суді на сторінках в
мережі Інтернет, або за допомогою використання веб - камер.
13,9% опитуваних назвали можливим фактором
повернення довіри трансляцію судових засідань в режимі он лайн на Інтернет-сторінках, бо «немає правосуддя без глядачів»,
про що зауважив ще французький поет Поль Валері. Треба
пам’ятати, що будь-яка технологія, яку ви залучаєте для
прозорості, має бути також зрозумілою та доступною для всіх
учасників процесу.
20,5% опитуваних назвали такою технологією соціальні
мережі, 32,6 % - Інтернет-сторінки судів, а 40,4% - судові
процеси із використанням відео-конференцій.
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Сучасна теорія комунікації в системі публічного сектору
спирається на системну теорію німецького соціолога Нікласа
Лумана. Ключова ідея його полягає у тому, що оточуючий нас
світ являє собою сукупність різних подій, зв’язків і фактів, між
якими може встановлюватися безмежна кількість зв’язків.
Людина, будучи обмеженою за своїми спроможностями та
часом існування, потребує спрощення цієї множинності. В
основі спрощень лежать три системи — соціальна, психічна та
органічна (біологічна), — які за своєю структурою є
універсальними і здатними упорядковувати світ як структурноєдиний, придатний для типового опанування людиною. Н.
Луман розглядає суспільство як всеохоплюючу невпинно
змінювану систему комунікацій, заснованих на постійній
подвійній контингенції (від лат. сontingere — торкатися,
межувати, відбуватися, траплятися). Суспільство, як цілісна
система, складається не з мільйонів людей і взаємозв’язків між
ними, які людина неспроможна усвідомлювати, а з комунікацій
між ними. Соціальна система - є комунікація або результат
взаємозв’язків індивідів, що використовують певні ментальні та
моральні концепти, в основі яких лежать сформовані архетипи,
існуючі стереотипи, символи та настанови, рекрутовані в
риторику та семантику стиля спілкування. Комунікація не
просто особлива характеристика суспільства, а суть соціальної
системи як такої. Одним із засобів комунікації є влада: влада є
засобом комунікації, точніше «символічним, генералізуючим
комунікативним засобом».
Розвиток інформаційних технологій сьогодні дає
можливість розширювати інформування та змінювати
відношення людей до певних подій, фактів, або окремих
посадових осіб, активно просуваючи необхідну для вас
54

����������.indd 54

10.12.2014 11:39:47

Моніторинг
стану
незалежності експертів
суддів в Україні
Висновки
та рекомендації

інформацію одночасно через багато каналів комунікації. При
цьому ступінь відкритості стала також необмеженою. Дуже
важливим стає зворотній зв’язок та емпатичні енергетичні
ефекти, що виникають у процесі комунікації та призводять до
появи нових соціальних феноменів
Виникає новий тип комунікації - конвергентна
інтерактивна комунікація — феномен нових соціальних
відносин, що визначає різновид необмеженого в часі і просторі,
багатостороннього інформаційного взаємообміну, в якому
відбувається зближення або злиття функцій, каналів, засобів,
форм та типів відносин між учасниками комунікації.
Запозичений з біології термін «конвергенція», у такому
сполучені, може розумітися як розповсюдження єдиного
контенту різними технологічними засобами, по різних каналах
комунікації (преса, телебачення, радіо, Інтернет, соціальні
мережі).
Цей комунікативний феномен виник в інформаційному,
технологічно розвиненому суспільстві і є визначальною формою
комунікації для суспільно-історичної епохи постмодерну, в якій
ми з вами живемо. Фактори, що впливають на розвиток
феномену конвергентної інтерактивної комунікації:
1) доступність технологій, простота розповсюдження
інформації;
2) можливість трансляції подій в реальному часі;
3) мобільність учасників комунікації, можливість передачі
та отримання повідомлень в реальному часі звідусіль та
повсюдно;
4) миттєве та лавиноподібне (вірусне) розповсюдження
будь-якої інформації;
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5) легкість пошуку та доступу до інформації
(багатоканальність та багатоформатність);
6) інтерактивність – задіяність різних каналів комунікації
та їх функціонування в реальному часі;
7) пряма участь у комунікаціях із владою, відсутність
посередників, десакралізація влади як такої;
8) спрощення доступу до послуг, що надають державні
установи;
9) зникнення приватності.
Це призводить до десакралізації влади, певних професій,
зокрема, журналістики та прес-посередництва. Навіть прессекретарі та відділи зв’язків із пресою перестають бути
важливими посередниками у спілкуванні між вами,
громадянами і ЗМІ. Технології значно загострили прозорість
усіх процесів у нашому житті, де важче стає спиратися на
традиційні процедури владної вседозволеності.
В сучасних умовах феномен конвергентної інтерактивної
комунікації стає для органів судової влади тією соломинкою,
що може надати новий ковток повітря, щоб повернути довіру
громадян та створити умови для очищення судової влади й
підвищення професіоналізму.
За рахунок можливостей соціальних мереж збільшується
кількість учасників комунікативного процесу. Соціальні мережі
можуть стати прекрасним майданчиком для розповсюдження
інформації про порядок та взаємодію у суді, особистої
інформації про самих суддів, щоб показати їх людяність та
наблизити особу судді до сприйняття та розуміння як „свого”
серед громадян. Соціальні мережі можуть стати також
майданчиком для обговорення професійних тем та проблем,
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створення закритих груп та професійних мереж. Водночас,
соціальні мережі є відкритим простором і будь-яка інформація
там стає „вічною” та доступною всім, тому важливо розробити
правила користування для суддів, щоб не створювати ситуацій
для репутаційних втрат всієї судової влади.
Інформаційно-комунікативні технології можуть дати
позитивний ефект та сприяти поверненню довіри до судової
влади, але за умов, що вони будуть використовуватися
конвергентно та за певними правилами. Правила для успішної
конвергентної інтерактивної комунікації в публічному просторі
мають знати всі державні службовці, це: чесність, змістовна
наповненість контенту (зміст контенту має відповідати запиту
суспільства та реальності ситуації), системність, проактивність,
толерантність, зрозумілість.
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5. Результати опитування суддів
(дані представлені у відсотках від загальної кількості опитаних - 1311 осіб)
1. На посаді судді якої судової інстанції Ви працюєте?
69,64 % - (913 респондентів)
26,70 % - (350 респондентів)
3,58 % - (47 респондентів)
0,08 % - (1 респондент)

суддя місцевого суду
суддя апеляційного суду
суддя вищого спеціалізованого суду
суддя Верховного Суду України

(1*) Розподіл респондентів по судовим спеціалізація та інстанціям
Загальні суди
місцеві – 682
(52,02 %)

апеляційні - 215
(16,40 %)

ВССУ - 9
(0,68%)

Адміністративні суди
місцеві - 109
(8,31 %)
місцеві - 122
(9,31 %)

апеляційні - 57
(4,35 %)
Господарські суди

ВАСУ - 18
(1,37 %)

апеляційні -78
(5,95 %)
ВСУ - 1
(0,08 %)

ВГСУ - 20
(1,53 %)

2. Скільки років Ви працюєте на посаді судді?
до 5 років
з 5 до 10 років
з 10 до 20 років
більше 20 років

23,3
20,1
34,6
22,0
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3. Чи працюєте Ви на адміністративній посаді в суді?
Так
Ні

16,0
84,0

4. Чи є Ви членом Ради суддів України або ради суддів
відповідних судів (на сьогодні або були раніше)?
Так
Ні

5,6
94,4

5. Вкажіть Вашу стать?
Жінка
Чоловік

47,6
52,4

6. Чи на достатньому рівні закріплені гарантії незалежності
суддів в ...?
- Конституції України
- Законі України “Про судоустрій і статус суддів”
- Законі України “Про Вищу раду юстиції”
- процесуальному законодавстві

Так
61,6
34,9
23,2
27,5

Ні
38,4
65,1
76,8
72,5

7. Чи поважають незалежність суддів та дотримуються її ...?
Так
8,2
9,9
63,3
76,6
37,8
43,7

- народні депутати України
- урядовці
- керівники судів
- судді
- члени Вищої ради юстиції
- члени Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України

Частково
34,5
43,0
31,3
20,7
47,8
44,9

Ні
57,3
47,1
5,4
2,7
14,4
11,4
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- представники місцевих державних
адміністрацій
- представники органів місцевого
самоврядування
- представники великого бізнесу
- підприємці
- представники громадських організацій
- прокурори
- адвокати
- журналісти
- громадяни

28,6

53,6

11,8

29,5

53,8

16,7

16,4
21,3
15,0
32,2
30,69
9,8
12,0

48,7
57,5
48,3
49,4
58,3
42,3
68,4

34,9
21,2
36,7
18,4
10,8
47,9
19,6

8. Чи сприяє діяльність виконавчої та законодавчої влади
утвердженню незалежності суддів?
Так
Частково
Ні
Взагалі не
сприяє
- виконавча влада
- законодавча влада

7,2
8,5

34,2
40,1

32,6
28,3

26,0
23,1

9. Чи є достатніми повноваження суддів для виконання
суддівських функцій, обстоювання авторитету суддів та
поваги до суду?
- виконання суддівських функцій
- обстоювання авторитету суддів та поваги до
суду

Так
59,0
26,9

Ні
41,0
73,1

10. Чи відомі Вам факти намагання вплинути на позицію суду
під час розгляду судових справ?
Так

69,3

Ні

30,7
60
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10*Чи відомі Вам факти намагання вплинути на позицію суду
під час розгляду судових справ?
Судді місцевих судів
Судді апеляційних судів
Судді вищих спеціалізованих судів

Так

Ні

67,6
72,6
77,8

32,4
27,4
22,2

11. Які особи, з наведених нижче, намагаються неправомірно
впливати на позицію суду під час розгляду судових справ?
Так
прокурори
29,4
адвокати
25,0
сторони по справі та їх представники
40,8
представники місцевих органів влади
18,2
голова суду (заступники голови), в якому розглядається
8,5
судова справа
керівники та судді судів вищої інстанції
9,1
представники засобів масової інформації
47,3
представники політичних партій
48,2
представники громадських організацій
45,4
учасники мітингів та пікетувань
61,5
народні депутати України
45,4
депутати місцевих рад
17,3
12. Чи намагаються представники обвинувачення (прокурори)
та захисту (адвокати) неправомірно впливати на суд під час
судового розгляду кримінальних справ?
Так
Бувають окремі випадки
Ні

5,4
56,4
38,2
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13. Чи намагаються сторони та їх представники неправомірно
впливати на суд під час судового розгляду цивільних,
господарських та адміністративних справ?
Так
Бувають окремі випадки
Ні
14. Які форми впливу
використовуються?

7,5
71,0
21,5
на

суддю,

з

наведених

нижче,
Так

підкуп
дружні поради
залякування щодо розголошення негативної інформації
про суддю та його родичів
погрози щодо фізичної розправи над суддею та його
родичами
допомога у вирішенні особистих проблем судді та його
родичів
допомога у вирішенні питань кар’єрного росту судді
спонсорська допомога суду
погрози ускладнити професійну кар’єру
погрози ініціювання звільнення чи притягнення до
дисциплінарної відповідальності

17,5
22,2
11,0
14,8
6,0
4,1
4,8
44,7
76,8

15. Чи задоволені Ви існуючими критеріями автоматичного
розподілу справ?
Так
Ні

65,9
34,1
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16. Чи відомі Вам приклади відсторонення
провадження у справі без поважних причин?
Так
Ні

суддів

від

9,3
90,7

17. Які фактори заважають ефективно застосовувати існуючі
норми Кримінального кодексу України та
Кодексу
України про адміністративні правопорушення для захисту
суддів від зовнішнього тиску?
Недосконалість процедури накладення
адміністративних стягнень у вигляді штрафу або
адміністративного арешту
Відсутність реагування прокуратури на факти
неправомірного впливу на суддів
Недосконалість норм матеріального та процесуального
права

Так
45,6

39,2
63,5

18. Які фактори перешкоджають суддям розглядати судові
справи у розумні строки ?
завантаженість справами
недостатня кількість залів судових засідань
відсутність у кожного судді робочого кабінету
недостатній штат суддів
недостатній штат допоміжного персоналу
недостатньо комп’ютерної та копіювальної техніки
проблеми із забезпеченням засобами діловодства та
зв’язку
низьке інформаційне забезпечення суддів

Так
71,9
35,6
12,8
29,4
18,2
22,8
25,8
17,6
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19. Яким є рівень соціальної захищеності суддів?
Високим
Задовільним
Незадовільним

1,5
44,2
54,3

20. Чи є достатньо формалізованими та зрозумілими існуючі
підстави для дисциплінарної відповідальності суддів?
Так
Ні

29,4
70,6

21. Чи є зрозумілою підстава
звільнення суддів з посади ?
Так
Ні

“порушення присяги” для
17,9
82,1

22. Чи дотримані стандарти незалежності суддів (справедливий
розгляд незалежним органом; змагальність; право на
представництво інтересів та
захисника; право на
опитування свідків; право відповіді на обвинувачення;
право на оскарження) в існуючій процедурі притягнення
суддів до дисциплінарної відповідальності?
Так
30,3
Ні
69,7
23. Які фактори, з наведених нижче, загрожують незалежності
суддів при здійсненні дисциплінарного провадження?
Так
більшість скарг на суддів є невмотивованими
71,3
скарги на суддів дуже часто є замовними
61,2
в складі Вищої ради юстиції судді представлені
43,0
недостатньо
діяльність Вищої ради юстиції заполітизована
41,3
64
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члени Вищої ради юстиції одночасно ініціюють
дисциплінарне провадження, проводять розслідування
та приймають рішення
існуюча процедура дисциплінарного провадження не
носить змагального характеру
відсутні зрозумілі та об’єктивні критерії оцінки
діяльності суддів
представники політичних сил втручаються в діяльність
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої
ради юстиції
представники бізнесу втручаються в діяльність Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції
рішення Верховної ради України щодо звільнення
суддів дуже часто ґрунтуються на політичних мотивах
відсутність критеріїв “порушення присяги”

27,4

36,2
60,0
52,0

23,0
48,7
69,2

24. Чи сприяє зміцненню незалежності суддів нова система
добору та призначення на посаду судді, що впроваджена
Законом України «Про судоустрій і статус суддів»?
Так
Ні
Частково

17,2
31,7
51,1

24*Чи сприяє зміцненню незалежності суддів нова система
добору та призначення на посаду судді, що впроваджена
Законом України «Про судоустрій і статус суддів»?
Судді зі стажем роботи до 5 років
Судді зі стажем роботи з 5 до 10 років
Судді зі стажем роботи з 10 до 20 років
Судді зі стажем роботи більше 20 років

Так

Ні

Частково

37,7
17,5
10,1
6,4

14,6
28,8
35,5
47,2

47,7
53,7
54,4
46,4
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25. Чи вважаєте Ви правильним, що заміщення суддівських посад в
судах всіх рівнів має відбуватися виключно на конкурсних засадах?
Так
70,9
Ні
29,1
26. Чи стикалися Ви з неправомірним впливом під час
процедури обрання (призначення) на посаду судді?
Так
Ні

17,0
83,0

27. Оцініть рівень незалежності Вищої ради юстиції на різних
етапах розвитку української держави
Незадовіль
ний
- до набрання чинності Закону
України «Про судоустрій і статус
суддів» (до 2010 року)
- після набрання чинності Закону
України «Про судоустрій і статус
суддів» (2010 - 2013 роки)
- після повернення до Конституції
2004 року та внесення змін в Закон
України «Про судоустрій і статус
суддів» (2014 рік)

Задовіль Достатній
ний

25,3

51,2

23,5

38,4

44,4

17,2

38,5

45,0

16,5

28. Чи у демократичний спосіб відбулися вибори голови у
Вашому суді у 2014 році?
Так
95,1
Ні
4,9
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29. Оцініть рівень незалежності Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України на різних етапах розвитку української держави

- після набрання чинності
Закону України «Про
судоустрій і статус суддів»
(2010 - 2013 роки)
- після повернення до
Конституції 2004 року та
внесення змін в Закон
України «Про судоустрій і
статус суддів» (2014 рік)

Незадовільний

Задовільний

Достатній

25,1

51,0

23,9

28,3

51,4

20,3

30. Оцініть рівень ефективності діяльності Ради суддів України
щодо захисту незалежності суддів на різних етапах розвитку
української держави

- до набрання чинності
Закону України «Про
судоустрій і статус суддів»
(до 2010 року)
- після набрання чинності
Закону України «Про
судоустрій і статус суддів»
(2010 - 2013 роки)
- після повернення до
Конституції 2004 року та
внесення змін в Закон
України «Про судоустрій і
статус суддів» (2014 рік)

Незадовільний

Задовільний

Достатній

25,9

54,3

19,8

35,1

48,3

16,6

33,3

48,8

17,9
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31. Оцініть рівень ефективності діяльності ради суддів судів
Вашої юрисдикції щодо захисту незалежності суддів на різних
етапах розвитку української держави
Незадовіль
ний
- після набрання чинності Закону
України «Про судоустрій і статус
суддів» (2010 - 2013 роки)
- після повернення до Конституції
2004 року та внесення змін в Закон
України «Про судоустрій і статус
суддів» (2014 рік)

Задовіль Достатній
ний

31,5

51,0

17,5

31,9

50,7

17,4

32. Чи є голова суду незалежним при здійсненні своїх функцій?
Так
Ні

71,0
29,0

33. Чи вважаєте Ви суддів незалежними від керівництва суду при
здійсненні правосуддя?
Так
Ні

84,8
15,2

34. Чи впливає невиконання судових рішень на рівень
сприйняття
громадянами
суду
як
незалежного
та
неупередженого органу влади?
Впливає
Не впливає

63,3
3,2

Для громадян цей фактор є найважливішим

33,5
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35. Повага до суддів та авторитет судової влади в суспільстві
залежить від?
Так
Виконання судових рішень
79,5
Професійності суддів
86,2
Позитивного висвітлення в ЗМІ діяльності судів
69,7
Поваги до суддів та судової влади зі сторони вищих
80,0
посадових осіб держави
Поваги до суддів та судової влади зі сторони політиків
73,3
Поваги до суддів та судової влади зі сторони прокурорів
52,9
Поваги до суддів та судової влади зі сторони адвокатів
50,0
Очищення судової влади від корупції
65,3
Поведінки суддів під час розгляду справ
76,2
Поведінки суддів в особистому житті
64,8
Активної діяльності органів суддівського
58,7
самоврядування з відстоювання незалежності суддів
Прозорості судової влади
62,8
36. Чи відомі Вам факти корупційних дій та хабарництва суддів
та працівників суду?
Так
22,6
Ні
77,4
36* Чи відомі Вам факти корупційних дій та хабарництва суддів
та працівників суду?
Так
Ні
Судді місцевих судів
20,4
79,6
Судді апеляційних судів
26,9
73,1
Судді вищих спеціалізованих судів
34,9
65,1
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37. Чи вважаєте Ви проведення спеціальної перевірки
суддів (відповідно до Закону України “Про відновлення
довіри до судової влади в Україні”) ефективним для
підвищення довіри до судової влади в Україні?
Так
Скоріше Так
Важко сказати
Скоріше Ні
Ні
6,1

11,2

24,8

30,8

27,1

38. Чи вважаєте Ви позитивними зміни у формуванні органів
суддівського самоврядування, що відбулися у 2014 році?
Так
66,7
Ні
33,3
39. Чи існує різниця у постановлених рішеннях (наприклад, в
строках покарання) в кримінальних справах, коли справу
розглядає чоловік чи жінка?
Так
15,3
Ні
84,7
39* Чи існує різниця у постановлених рішеннях (наприклад, в
строках покарання) в кримінальних справах, коли справу
розглядає чоловік чи жінка?
Так
Ні
Жінки
11,8
88,2
Чоловіки
18,4
81,6
40. Чи існує різниця у постановлених рішеннях (наприклад, з
ким буде проживати дитина) в справах про розірвання
шлюбу, коли справу розглядає чоловік чи жінка?
Так
19,9
Ні
80,1
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40* Чи існує різниця у постановлених рішеннях (наприклад, з
ким буде проживати дитина) в справах про розірвання
шлюбу, коли справу розглядає чоловік чи жінка?
Так
15,1
24,1

Жінки
Чоловіки

Ні
84,9
75,9

41. Чи можете Ви сказати, що судді та працівники суду
однаково (без упереджень) ставляться до чоловіків та жінок
(сторін по справі, свідків тощо)?
Так
92,8
Ні
7,2
41* Чи можете Ви сказати, що судді та працівники суду
однаково (без упереджень) ставляться до чоловіків та жінок
(сторін по справі, свідків тощо)?
Так
Ні
Жінки
94,5
5,5
Чоловіки
91,3
8,7
42. Чи можете Ви сказати, що доступ до посади судді однаково
рівний для чоловіків та жінок?
Так
Ні

95,2
4,8

42* Чи можете Ви сказати, що доступ до посади судді однаково
рівний для чоловіків та жінок?
Так
93,8
96,3

Жінки
Чоловіки

Ні
6,2
3,7
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43. Чи можете Ви сказати, що судді-чоловіки та судді-жінки
мають однакові можливості для суддівської кар’єри
(обрання на керівну посаду в суді, отримання посади в судді
вищого рівня)?
Так
88,7
Ні
11,3
43* Чи можете Ви сказати, що судді-чоловіки та судді-жінки
мають однакові можливості для суддівської кар’єри
(обрання на керівну посаду в суді, отримання посади в судді
вищого рівня)?
Так
Ні
Жінки
82,0
17,9
Чоловіки
94,7
5,3
44. Які фактори негативно впливали на стан незалежності
суддів в Україні у 2010-2013 роках?
Оцініть рівень впливу за наступною шкалою: 0 – взагалі не
впливали; 1 – могли впливати; 2 – впливали опосередковано; 3
– впливали в незначній мірі; 4 – суттєво впливали; 5 – дуже
сильно впливали

1.

2.

3.

Втручання окремих народних депутатів в
діяльність судді (листи, звернення, телефонні
дзвінки тощо)
Намагання Президента України та працівників
його Адміністрації неправомірно впливати на
судову владу та суддів
Намагання Кабінету Міністрів України та
представників урядових структур неправомірно
впливати на судову владу та суддів

Середня
оцінка

Кількість
відсотків
з
оцінкою
«5»

2,88

14,0

3,09

17,7

2,71

9,7
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4.

Намагання Верховної Ради України та
представників парламентських комітетів
неправомірно впливати на судову владу та
суддів
5. Намагання окремих керівників органів влади
місцевого рівня неправомірно впливати на
судову владу та суддів
6. Приниження політиками авторитету судової
влади
7. Порушення органами та посадовими особами
законодавчої й виконавчої влади презумпції
невинуватості та привласнення судових функцій
8. Використання суддів в політичній боротьбі
9. Недостатнє фінансування судів та здійснення
цього фінансування в ручному режимі
10. Політична заангажованість та
непрофесіоналізм засобів масової інформації
(телебачення, друковані ЗМІ, Інтернет)
11. Публічне оцінювання судових рішень
посадовими особами
12. Відсутність прецедентів та механізму
притягнення до відповідальності осіб, які
намагались неправомірно впливати на суддів
13. Незадовільне матеріально-технічне
забезпечення судів
14. Низький рівень заробітної плати суддів
15. Відсутність реального впливу судової влади на
формування бюджету судової системи та
неможливість контролювати використання коштів
16. Неправомірне використання посадовими
особами законодавчої та виконавчої влади
владних повноважень , пов’язаних з

3,06

15,5

2,26

5,2

4,18

51,3

3,26

19,5

3,61

28,7

3,80

22,3

4,10

46,2

4,02

42,9

4,00

39,7

3,67

29,4

3,26

16,6

3,82

33,8

3,54

25,9
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призначенням, обранням, звільненням суддів,
притягненням їх до відповідальності,
призначенням суддів на адміністративні посади
17. Винесення окремими суддями суперечливих
або сумнівних рішень
18. Відсутність комунікацій всередині судової
влади
19. Недосконалість та суперечливість законодавства
20. Недосконалий механізм професійного відбору
на посаду судді
21. Бездіяльність органів суддівського
самоврядування у захисті суддів

3,20

17,6

2,62

6,7

3,52

24,7

2,95

12,1

3,34

21,2

45. Які фактори негативно впливають на стан незалежності
суддів в Україні у 2014 році?
Оцініть рівень впливу за наступною шкалою: 0 – взагалі не
впливали; 1 – могли впливати; 2 – впливали опосередковано; 3
– впливали в незначній мірі; 4 – суттєво впливали; 5 – дуже
сильно впливали

1 Втручання окремих народних депутатів в
діяльність судді (листи, звернення,
телефонні дзвінки тощо)
2. Намагання Президента України та працівників
його Адміністрації неправомірно впливати на
судову владу та суддів
3. Намагання Кабінету Міністрів України та
представників урядових структур неправомірно
впливати на судову владу та суддів

Середня
оцінка

Кількість
відсотків з
оцінкою
«5»

2,96

16,8

2,62

9,7

2,63

9,1
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4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Намагання Верховної Ради України та
представників парламентських комітетів
неправомірно впливати на судову владу та
суддів
Намагання окремих керівників органів
влади місцевого рівня неправомірно
впливати на судову владу та суддів
Приниження політиками авторитету
судової влади
Порушення органами та посадовими
особами законодавчої й виконавчої влади
презумпції невинуватості та привласнення
судових функцій
Використання суддів в політичній боротьбі
Недостатнє фінансування судів та
здійснення цього фінансування в ручному
режимі
Політична заангажованість та
непрофесіоналізм засобів масової
інформації (телебачення, друковані ЗМІ,
Інтернет)
Публічне оцінювання судових рішень
посадовими особами
Відсутність прецедентів та механізму
притягнення до відповідальності осіб, які
намагались неправомірно впливати на
суддів
Незадовільне матеріально-технічне
забезпечення судів
Низький рівень заробітної плати суддів
Відсутність реального впливу судової
влади на формування бюджету судової

3,10

18,9

2,46

8,5

4,18

50,0

3,44

26,0

3,57

30,7

3,79

34,1

4,17

49,0

4,05

45,8

3,99

39,8

3,75

30,3

3,38

20,4

3,75

33,0
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16.

17.
18.
19.
20.
21.

системи та неможливість контролювати
використання коштів
Неправомірне використання посадовими
особами законодавчої та виконавчої влади
владних повноважень , пов’язаних з
призначенням, обранням, звільненням
суддів, притягненням їх до
відповідальності, призначенням суддів на
адміністративні посади
Винесення окремими суддями
суперечливих або сумнівних рішень
Відсутність комунікацій всередині судової
влади
Недосконалість та суперечливість
законодавства
Недосконалий механізм професійного
відбору на посаду судді
Бездіяльність органів суддівського
самоврядування у захисті суддів

3,39

23,0

3,11

16,9

2,57

7,2

3,55

27,4

2,95

13,9

3,28

21,5

46. Чи можуть, на Ваш погляд, сучасні інформаційні та
комунікативні технології допомогти у повернені довіри до
судової влади та підвищенні її прозорості?
Так
81,1
Ні
18,9
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47. Якщо Ви дали відповідь “Так”, то вкажіть, будь-ласка, ті
інформаційні та комунікативні технології, які допоможуть
підвищити довіру суспільства до судової влади та
незалежність суддів (відмітити найбільш привабливі для
Вас позиції)
Так
Електронний розподіл справ у судах
Судові процеси з використанням відео-конференцій
Трансляції відкритих судових процесів по телебаченню
Трансляції відкритих судових процесів он-лайн в
Інтернеті
Соціальні мережі
Інтернет-сторінки судів
Ведення блогів та особистих Інтернет-сторінок суддями

70,9
40,4
22,8
13,9
20,5
32,6
9,0
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6. Результати опитування адвокатів
(дані представлені у відсотках від загальної кількості опитаних
– 117 осіб)
1.

Назвіть, будь ласка, Вашу професійну або соціальну групу
Адвокати

2. Ваш вік?
До 30 років
Від 30 до 40
років
5,4
44,6

100

Від 40 до 50
років
32,1

3. Ваша стать?
Жінка
Чоловік

Більше 50 років
17,9

38,6
61,4

4. Оцініть рівень самостійності судової влади та незалежності
суддів на різних етапах розвитку української держави
Незадовільний Задовільний Достатній
- до набрання чинності
Закону України «Про
судоустрій і статус
суддів» (до 2010 року)
- після набрання чинності
Закону України «Про
судоустрій і статус
суддів» (2010 - 2013
роки)
- після повернення до
Конституції 2004 року та
внесення змін в Закон
України «Про судоустрій
і статус суддів» (2014 р.)

59,6

32,7

7,7

60,4

30,2

9,4

50,0

36,5

13,5
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5. Які фактори негативно впливали на стан незалежності суддів
в Україні у 2010-2013 роках?
Оцініть рівень впливу за наступною шкалою: 0 – взагалі не
впливали; 1 – могли впливати; 2 – впливали опосередковано; 3
– впливали в незначній мірі; 4 – суттєво впливали; 5 – дуже
сильно впливали

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Втручання окремих народних депутатів в
діяльність судді (листи, звернення,
телефонні дзвінки тощо)
Намагання Президента України та
працівників його Адміністрації неправомірно
впливати на судову владу та суддів
Намагання Кабінету Міністрів України та
представників урядових структур неправомірно
впливати на судову владу та суддів
Намагання Верховної Ради України та
представників парламентських комітетів
неправомірно впливати на судову владу
та суддів
Намагання окремих керівників органів
влади місцевого рівня неправомірно
впливати на судову владу та суддів
Приниження політиками авторитету
судової влади
Порушення органами та посадовими
особами законодавчої й виконавчої влади
презумпції невинуватості та
привласнення судових функцій
Використання суддів в політичній
боротьбі

Середня
оцінка

Кількість
відсотків з
оцінкою
«5»

3,48

17,0

3,80

44,2

3,41

28,3

3,45

25,0

3,19

15,4

2,87

13,7

2,98

21,6

3,48

30,8
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стану опитування
незалежностіадвокатів
суддів в Україні
Результати
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Недостатнє фінансування судів та
здійснення цього фінансування в
ручному режимі
Політична заангажованість та
непрофесіоналізм засобів масової
інформації (телебачення, друковані ЗМІ,
Інтернет)
Публічне оцінювання судових рішень
посадовими особами
Відсутність прецедентів та механізму
притягнення до відповідальності осіб,
які намагались неправомірно
впливати на суддів
Незадовільне матеріально-технічне
забезпечення судів
Низький рівень заробітної плати суддів

15. Відсутність реального впливу судової
влади на формування бюджету судової
системи та неможливість контролювати
використання коштів
16. Неправомірне використання
посадовими особами законодавчої та
виконавчої влади владних
повноважень , пов’язаних з
призначенням, обранням, звільненням
суддів, притягненням їх до
відповідальності, призначенням суддів
на адміністративні посади
17. Винесення окремими суддями
суперечливих або сумнівних рішень
18. Відсутність комунікацій всередині
судової влади

3,49

25,5

3,02

15,4

2,50

1,9

3,69

42,3

3,13

21,2

2,93

11,5

3,09

19,2

3,73

34,0

4,06

42,3

2,79

7,7
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стану опитування
незалежностіадвокатів
суддів в Україні
Результати
19. Недосконалість та суперечливість
законодавства
20. Недосконалий механізм професійного
відбору на посаду судді
21. Бездіяльність органів суддівського
самоврядування у захисті суддів
6.

1.

2.

3.

4.

5.

3,42

29,6

3,79

35,2

2,78

17,3

Які фактори негативно впливають на стан незалежності
суддів в Україні у 2014 році?
Оцініть рівень впливу за наступною шкалою: 0 – взагалі не впливали; 1
– могли впливати; 2 – впливали опосередковано; 3 – впливали в
незначній мірі; 4 – суттєво впливали; 5 – дуже сильно впливали
Середня Кількість
оцінка відсотків
з оцінкою
«5»
Втручання окремих народних депутатів в
3,02
18,5
діяльність судді (листи, звернення,
телефонні дзвінки тощо)
Намагання Президента України та
працівників його Адміністрації
2,79
16,7
неправомірно впливати на судову владу та
суддів
Намагання Кабінету Міністрів України та
представників урядових структур
2,94
18,2
неправомірно впливати на судову владу та
суддів
Намагання Верховної Ради України та
представників парламентських комітетів
3,10
14,8
неправомірно впливати на судову владу та
суддів
Намагання окремих керівників органів
3,06
19,2
влади місцевого рівня неправомірно
впливати на судову владу та суддів
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стану опитування
незалежностіадвокатів
суддів в Україні
Результати
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Приниження політиками авторитету
судової влади
Порушення органами та посадовими
особами законодавчої й виконавчої влади
презумпції невинуватості та привласнення
судових функцій
Використання суддів в політичній
боротьбі
Недостатнє фінансування судів та
здійснення цього фінансування в ручному
режимі
Політична заангажованість та
непрофесіоналізм засобів масової
інформації (телебачення, друковані ЗМІ,
Інтернет)
Публічне оцінювання судових рішень
посадовими особами
Відсутність прецедентів та механізму
притягнення до відповідальності осіб,
які намагались неправомірно впливати
на суддів
Незадовільне матеріально-технічне
забезпечення судів
Низький рівень заробітної плати суддів

15. Відсутність реального впливу судової
влади на формування бюджету судової
системи та неможливість контролювати
використання коштів
16. Неправомірне використання посадовими
особами законодавчої та виконавчої влади
владних повноважень , пов’язаних з
призначенням, обранням, звільненням

2,77

16,7

2,94

18,9

3,13

19,2

3,04

18,5

2,96

18,5

3,02

13,2

3,62

39,6

3,17

20,4

2,95

18,9

2,71

16,7

3,25

25,5
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незалежностіадвокатів
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Результати
суддів, притягненням їх до
відповідальності, призначенням суддів на
адміністративні посади
17. Винесення окремими суддями
суперечливих або сумнівних рішень

3,70

39,3

18. Відсутність комунікацій всередині
судової влади

2,56

5,6

19. Недосконалість та суперечливість
законодавства

3,09

21,4

20. Недосконалий механізм професійного
відбору на посаду судді

3,87

39,3

21. Бездіяльність органів суддівського
самоврядування у захисті суддів

3,15

20,4

7.

Чи вважаєте Ви проведення спеціальної перевірки
суддів (відповідно до Закону України “Про відновлення
довіри до судової влади в Україні”) ефективним для
підвищення довіри до судової влади в Україні?
Так
Скоріше Так
Важко сказати
Скоріше Ні
Ні
26,3
17,5
19,3
29,8
7,0

8. Які критерії щодо очищення суддівського корпусу мають
бути? (відмітити ті, які Ви підтримуєте)
Прийняття суддею політично заангажованих рішень
56,9
Корумпованість
82,8
9.

Чи поважають незалежність суддів та дотримуються її ...?
Так
1,8
5,4

- народні депутати України
- урядовці

Частково
42,9
48,2

Ні
55,3
46,4
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стану опитування
незалежностіадвокатів
суддів в Україні
Результати
- керівники судів
- судді
- члени Вищої ради юстиції
- члени Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
- представники місцевих
державних адміністрацій
- представники органів місцевого
самоврядування
- представники великого бізнесу
- підприємці
- представники громадських
організацій
- прокурори
- адвокати
- журналісти
- громадяни

20,0
32,1
12,7
14,8

49,1
50,9
56,4
55,6

30,9
17,0
30,9
29,6

9,3

74,1

16,6

14,5

63,6

21,9

7,3
21,8
27,3

36,4
54,5
54,5

56,3
23,7
18,2

16,1
50,0
19,6
23,6

46,4
42,9
57,1
50,9

37,5
7,1
23,3
25,5

10. Чи сприяє діяльність виконавчої та законодавчої влади
утвердженню незалежності суддів?
Так
Частково
Ні
Взагалі не
сприяє
- виконавча влада
8,7
44,3
34,8
12,2
- законодавча влада
12,5
46,4
32,2
8,9
11. Чи відомі Вам факти намагання вплинути на позицію суду
під час розгляду судових справ?
Так
91,7
Ні
8,3
12. Які особи, з наведених нижче, намагаються неправомірно
впливати на позицію суду під час розгляду судових справ?
Так
76,1
47,9

прокурори
адвокати
84
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незалежностіадвокатів
суддів в Україні
Результати
сторони по справі та їх представники
представники місцевих органів влади
голова суду (заступники голови), в якому
розглядається судова справа
керівники та судді судів вищої інстанції
представники засобів масової інформації
представники політичних партій
представники громадських організацій
учасники мітингів та пікетувань
народні депутати України
депутати місцевих рад

58,1
47,9
76,1
65,0
17,1
46,2
15,4
29,1
59,8
47,9

13. Чи намагаються представники обвинувачення (прокурори)
неправомірно впливати на суд під час судового розгляду
кримінальних справ?
Так
45,0
Бувають окремі випадки
45,9
Ні
9,1
14. Чи намагаються представники захисту (адвокати) неправомірно
впливати на суд під час судового розгляду кримінальних справ?
Так
Бувають окремі випадки
Ні

11,2
62,6
26,2

15. Чи намагаються сторони та їх представники неправомірно
впливати на суд під час судового розгляду цивільних,
господарських та адміністративних справ?
Так
16,5
Бувають окремі випадки
76,1
Ні
7,3
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стану опитування
незалежностіадвокатів
суддів в Україні
Результати
16. Які форми впливу
використовуються?

на

суддю,

з

наведених

підкуп
дружні поради
залякування щодо розголошення негативної інформації
про суддю та його родичів
погрози щодо фізичної розправи над суддею та його
родичами
допомога у вирішенні особистих проблем судді та
його родичів
допомога у вирішенні питань кар’єрного росту судді
спонсорська допомога суду
погрози ускладнити професійну кар’єру
погрози ініціювання звільнення чи притягнення до
дисциплінарної відповідальності

нижче,
Так
83,8
43,6
18,8
12,0
50,4
46,2
37,6
32,5
42,7

17. Повага до суддів та авторитет судової влади залежить від?
Так
Виконання судових рішень
65,0
Професійності суддів
81,2
Позитивного висвітлення в ЗМІ діяльності судів
27,4
Поваги до суддів та судової влади зі сторони вищих
46,2
посадових осіб держави
Поваги до суддів та судової влади зі сторони політиків
41,0
Поваги до суддів та судової влади зі сторони прокурорів
41,0
Поваги до суддів та судової влади зі сторони адвокатів
37,6
Очищення судової влади від корупції
76,1
Поведінки суддів під час розгляду справ
67,5
Поведінки суддів в особистому житті
37,6
Активної діяльності органів суддівського
23,9
самоврядування з відстоювання незалежності суддів
Прозорості судової влади
81,2
86

����������.indd 86

10.12.2014 11:40:07

Моніторинг
стану опитування
незалежностіадвокатів
суддів в Україні
Результати
18. Чи відомі Вам факти корупційних дій та хабарництва суддів
та працівників суду?
Так
80,2
Ні
19,8
19. Чи можете Ви сказати, що судді та працівники суду
однаково (без упереджень) ставляться до чоловіків та жінок
(сторін по справі, свідків тощо)?
Так
Скоріше Так
Важко сказати
Скоріше Ні
Ні
36,3
33,6
12,4
17,7
0
20. Чи можуть, на Ваш погляд, сучасні інформаційні та
комунікативні технології допомогти у повернені довіри до
судової влади та підвищенні її прозорості?
Так
Скоріше Так
Важко сказати
Скоріше Ні
Ні
24,3
41,7
20,9
11,3
1,7
21. Якщо Ви дали відповідь “Так”, то вкажіть, будь-ласка, ті
інформаційні та комунікативні технології, які допоможуть
підвищити довіру суспільства до судової влади та
незалежність суддів (відмітити найбільш привабливі для Вас
позиції)
Так
Електронний розподіл справ у судах
54,7
Судові процеси з використанням відео-конференцій
34,2
Трансляції відкритих судових процесів по телебаченню
44,4
Трансляції відкритих судових процесів он-лайн в
46,2
Інтернеті
Соціальні мережі
10,3
Інтернет-сторінки судів
32,5
Ведення блогів та особистих Інтернет-сторінок суддями
17,1
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