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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ ЗГІДНО З НОВИМ  
ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА ПРАВОВЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТА 

ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

Розуміння справедливості усі часи було метою до діяльності суду але 
сучасне правосуддя базується на міжнародних та національних нормативно-
правових актах основою для яких є ст. 10 Загальної декларації прав людини 
1948 р. яка визначає: «Кожна людина для визначення її прав і обов’язків і 
для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвину-
вачення має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була роз-
глянута прилюдно з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і 
безстороннім судом»[1, ст. 10, стр. 2]. 

Як визначають провідні фахівці з питань судоустрою М. А. Погорець-
кий, О. Г. Яновська «Право на справедливий суд складає система елементів, 
які є засадами організації та діяльності судових органів». Даними елемен-
тами є: відповідальність професійних суддів та діяльність Громадської Ради 
Доброчесності.  

Нове законодавство передбачає дуже розвинуту відповідальність для 
професійного судді. Це може бути як дисциплінарна відповідальність пе-
редбачена статтею 107 Закону України «Про Судоустрій та статус суддів» 
[3, с. 5] також може бути моральна відповідальність яка закріплена ст. 58 [3, 
c. 2] вище вказаного закону.  

Насамперед порушення суддівської етики може мати правові наслід-
ки,коли моральний вчинок не співпадає з Кодексом суддівської етики [4, 
c. 1]. Кодекс суддівської етики був прийнятий 24 жовтня 2002 року, на V 
з’їзді суддів, але нова його редакція затверджена на XIз’їзді суддів ст. 58 
перетворює його на норму прямої дії, і цією нормою права Кодекс суддівсь-
кої етики перетворюється з корпоративної норми у норму права. Цим коде-
ксом закріплюються всі правові та моральні принципи якими керується су-
ддя як у час проведення судового засідання, так і у своїй позасудовій пове-
дінці. В правовій основі цього кодексу полягають: Конституція України, 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, Міжнародним пактом про грома-
дянські та політичні права, резолюцією Генеральної Асамблеї ООН щодо 
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ефективного впровадження Основних принципів незалежності судових ор-
ганів, а також Бангалорськіприципи поведінки суддів,схвалені резолюцією 
Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, Європейсь-
кою хартією про закон щодо статусу суддів, Рекомендацією СМ/Rec (2010) 
12 Кабінету Міністрів Ради Європи. 

Згідно зі ст. 1-3 цього кодексу суддя зобов’язаний бути прикладом 
додержання вимог закону і принципу верховенства права, має уникати 
будь-якого незаконного впливу на його діяльність та не має права викорис-
товувати своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах ін-
ших осіб,тобто при зловживанні правом суддя підлягає відповідальності [4, 
c. 1]. Але ст. 4 даного кодексу вказує, що ці проступки не можуть бути під-
ставою для дисциплінарного провадження, у разі якщо буде присутнє вчи-
нення іншого правопорушення. У ст. 5-15 описано поведінку судді під час 
судового процесу, і обов’язки покладені на нього яких він повинен дотри-
муватися, тому, що у разі їх невиконання на суддю може бути покладено 
дисциплінарну відповідальність так як це є його поведінка на робочому мі-
сці. Мета ст. 15-20 цього Кодексу є уніфікація норм адміністративних та 
відповідальних з нормами моралі, в тому щоб суддя був не тільки в право-
вому полі але і у моральному одночасно [4, c. 1]. 

Крім того, Закон України «Про Судоустрій та статус суддів» передба-
чає такий правовий інститут як декларація доброчесності цей інститут регу-
люється ст. 62 цього [3, c. 2].Зміст цієї декларації полягає у тому, що суддя 
зобов’язаний до 1 лютого подати шляхом заповнення на офіційному веб-
сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесно-
сті за формою, що визначається Комісією. 

Ця декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, 
правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження 
або непідтвердження, в ній зазначаються прізвище, ім’я, по батькові судді, 
його місце роботи, займана посада та твердження про;відповідність рівня 
життя судді наявному в нього та членів його сім’ї майну і одержаним ними 
доходам;своєчасне та повне подання декларацій особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та достовір-
ність задекларованих у них відомостей; невчинення корупційних правопо-
рушень;відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відпо-
відальності; сумлінне виконання обов’язків судді та дотримання ним прися-
ги; невтручання у правосуддя, яке здійснюється іншими суддями; прохо-
дження перевірки суддів відповідно до Закону України «Про відновлення 
довіри до судової влади в Україні»[5, c. 1] та її результати;відсутність забо-
рон, визначених Законом України «Про очищення влади» [6, c. 1]. 

Особливе місце за моральним станом судді є наявність Громадської 
Ради Доброчесності, яка регулюється ст. 85 Закону України «Про Судоустрій 
та статус суддів» [3, c. 3] ця рада утворюється згідно з законодавством з ме-
тою відповідності норм професійної етики яких повинен обов’язково дотри-
муватися даний суддя або кандидат на посаду судді. Громадська рада добро-
чесності складається з 20 членів та повинна збирати: перевіряти, аналізувати 
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інформацію, щодо судді або кандидата на посаду судді, надавати Кваліфіка-
ційній Комісії Суддів інформацію щодо кандидата на посаду судді та надава-
ти за наявності відповідних підстав Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України. Для здійснення цих повноважень зазначених у цій статті передбача-
ється, що членом Громадської Ради Доброчесності надається право безопла-
тного та повного доступу до відкритих державних реєстрів. 

Громадська рада доброчесності формується з громадськості але до неї 
не входять особи які перебувають у дружніх чи особистих стосунках с суд-
дею чи кандидатом на посаду судді, якщо він перебуває у дружніх чи інших 
особистих стосунках з суддею чи з кандидатом на посаду судді, якщо він 
причетний до справ які розглядав чи розглядає такий суддя, за наявності 
іншого конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його не-
упередженості. Члени Громадської ради доброчесності призначаються збо-
рами представників громадських об’єднань які скликаються Головою Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів у цих зборах приймають участь громадські ор-
ганізації які здійснюють діяльність у правозахисній сфері, а також ставлять 
за мету подолання корупції в Україні. Ці організації не можуть фінансувати-
ся юридичними особами які мають бюджетний або інший фінансовий зв’язок 
з офіційно визнаними Верховною Радою терористичними організації та краї-
ною агресором. Членом Громадської ради доброчесності обирається грома-
дянин України строком на 2 роки. Громадська рада доброчесності вважається 
правомочною за умовою призначення, як найменше 10 її членів. 

Згідно з вище викладеним Законодавство України зробила крок у 
своєму розвитку по відповідальності суддів. Професійний суддя є ключо-
вою особою яка здійснює правосуддя тому дотримання моральних норм ві-
діграє дуже важливу роль тому ці зміни є дуже важливими і є дуже актуа-
льними. 

Список бібліографічних посилань 
1. Загальна декларація прав людини прийнята Генеральною Асамблєю ООН 10 

грудня 1948 р. URL: http://kr-admin.gov.ua/mol/molod/2.pdf (дата звернення 02.06.2017). 
2. Судоустрій України: Навч. посіб. / М. А. Погорецького, О.Г. Яновської. За ред. 

проф. М. А. Погорецького, О.Г. Яновської. К.:Юрінком Інтер 2015 р. 339 с. 
3. Про Судоустрій та статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року. // База 

даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/1402-19/page5 (дата звернення 02.06.2017). 

4. Кодекс суддівської етики прийнятий на XI черговий з’їзд суддів України 
22.02.2013р // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13/paran4#n4 (дата звернення 02.06.2017). 

5). Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 
08.04.2014 р. // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1188-18 (дата звернення 02.06.2017). 

6). Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 р. // База даних «Законо-
давство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18 (дата зве-
рнення 02.06.2017). 

Одержано 12.06.2017  


