
Тема. Суддівська етика: 
міжнародні стандарти та національна практика 

 
ПЛАН 

Теоретичні питання: 
 
1. Суддівська етика: поняття та значення для правової системи. 
2. Міжнародні стандарти суддівської етики. 
3. Національні стандарти суддівської етики (Кодекс суддівської 
етики 2013). 
4. Механізм забезпечення доброчесності та професійної етики 
суддів:  
4.1. Вища рада правосуддя;  
4.2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України;  
4.3. Громадська рада доброчесності; 
4.4. Національна школа суддів України.  
5. Суддівська етика: практика Громадської ради доброчесності. 

 
 

Практичні завдання: 
1. Ознайомтесь із Узагальненням практики Громадської ради 
доброчесності з аналізу на відповідність критеріям професійної 
етики та доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного 
Суду. – Київ, 2018 рік, 26 с. 
Наведіть приклади невідповідності критеріям доброчесності у 
практиці Громадської ради доброчесності та висловіть свою 
оцінку їх належності до критеріїв доброчесності та професійної 
етики. 

1.1.  НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

відмова від розгляду справ … 

отримання нагородної зброї … 

зв’язки з політиками  … 

Підтримка «диктаторських 
законів» 16 січня 

… 

Участь у роботі п’ятої судової 
палати ВАСУ 

… 

Відвідування РФ та тимчасово 
окупованих 
територій 

… 

Непотизм, фаворитизм  … 

Толерування злочинної 
практики втручання в 
автоматизовану систему 
розподілу справ 

… 

Ухвалення політично 
мовтивованих рішень 

… 

1.2.  НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ 

систематичний розгляд справ 
на користь однієї особи 

… 

Недотримання усталеної 
практики на користь однієї 
особи 

… 

Упереджене ставлення 
щодо сторони процесу 

… 

Публічна підтримка однієї із 
сторін спору 

… 

1.3.  ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДКУПНІСТЬ 

Повідомлення неправдивих 
даних в декларації 
доброчесності 

… 

Повідомлення неправдивих 
даних в декларації родинних 
зв’язків 

… 

Повідомлення неправдивих 
відомостей в документах, 
поданих на участь у конкурсі 

 

Протидія судовій реформі … 

Ухвалення свавільних рішень 
про заборону мирних зібрань 

… 

Так зване покривання «суддів 
Майдану» 

… 

Причетність до повторного 
програшу України в ЄСПЛ 

… 

Ухвалення свавільних рішень 
щодо культурної спадщини та 
комунального майна 

… 

Ухвалення інших свавільних 
рішень 

… 
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1.4.  ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ 

Неетичні висловлювання 
та неетична поведінка 

… 

Академічна недоброчесність … 

Зухвале спілкування із 
журналістами 

… 

Діяльність в умовах конфлікту 
інтересів 

… 

Недекларування майна  … 

Невідповідність стилю 
життя задекларованим 
доходам 

… 

Приховування майна від 
декларування 

… 

Приватизація службового 
житла 

… 

1.5.  
КОМПЕТЕНТНІСТЬ І 
СТАРАННІСТЬ 

Неналежне оформлення 
документів 

… 

Використання актів 
радянського періоду 
для мотивування рішень 
про заборону мирних 
зібрань 

… 

Недотримання практики 
ЄСПЛ 

… 

Недотримання вимоги 
щодо розумних строків 
розгляду справи, 
вчасного оприлюднення 
судових рішень 

… 

Порушення принципу 
гласності 
судового процесу 

… 
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