
Тема: Суддівська етика  



2. Суддівська етика:  
міжнародні стандарти та національна практика 

1. Суддівська етика:  
поняття та значення для правової системи 

3. Механізм забезпечення  

доброчесності та професійної етики суддів 

4. Суддівська етика:  
практика Громадської ради доброчесності 



Міжнародні стандарти суддівської етики  



Основні принципи незалежності судових органів 

(Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146  

Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року) 

Кваліфікація, підбір і підготовка 

10. Особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і 

здібності, а також відповідну підбору і кваліфікацію в галузі права.  

13. Підвищення суддів на посаді там, де є така система, слід здійснювати на 

основі об'єктивних факторів, зокрема здібностей, моральних якостей і досвіду. 



Бангалорські принципи поведінки суддів  

(Схвалені резолюцією 2006/23  

Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року) 

Беручи до уваги те, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету 
судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів займає 
першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві, 

Нижченаведені принципи мають на меті встановлення стандартів етичної поведінки 
суддів. Вони адресовані суддям для використання в якості інструкції, а також судовим 
органам для використання в якості базових принципів регламентації поведінки суддів.  



Бангалорські принципи поведінки суддів  

(Схвалені резолюцією 2006/23  

Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року) 

Перший показник 
Незалежність 

Принцип 
Незалежність судових органів є передумовою забезпечення правопорядку та основною 
гарантією справедливого вирішення справи в суді. Отже, суддя має відстоювати та 
втілювати в життя принцип незалежності судових органів в його індивідуальному та 
колективному аспектах. 

Застосування 



Бангалорські принципи поведінки суддів  

(Схвалені резолюцією 2006/23  

Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року) 

Другий показник 
Об’єктивність 

Принцип 
Об'єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх 
обов’язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, але й в усіх 
процесуальних діях, що супроводжують його прийняття. 

Застосування 



Бангалорські принципи поведінки суддів  

(Схвалені резолюцією 2006/23  

Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року) 

Третій показник 
Чесність та непідкупність 

Принцип 
Чесність та непідкупність є необхідними умовами для належного виконання суддею 
своїх обов’язків. 

Застосування 



Бангалорські принципи поведінки суддів  

(Схвалені резолюцією 2006/23  

Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року) 

Четвертий показник 
Дотримання етичний норм. 

Принцип 
Дотримання етичних норм, демонстрація дотримання етичних норм є невід’ємною 
частиною діяльності суддів. 

Застосування 



Бангалорські принципи поведінки суддів  

(Схвалені резолюцією 2006/23  

Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року) 

П’ятий показник 
Рівність 

Принцип 
Забезпечення рівного ставлення до всіх сторін судового засідання має першочергове 
значення для належного виконання суддею своїх обов’язків. 

Застосування 



Бангалорські принципи поведінки суддів  

(Схвалені резолюцією 2006/23  

Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року) 

Шостий показник 
Компетентність та старанність. 

Принцип 
Компетентність та старанність є необхідними умовами для виконання суддею своїх 
обов’язків. 

Застосування 



Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи  

державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки  

Розділ VIII. Етика суддів 

72. Судді у своїй діяльності повинні керуватися етичними принципами професійної 
поведінки. Ці принципи можуть містити не лише обов'язки, щодо яких може бути 
ініційоване дисциплінарне провадження, а й пропонувати правила для суддів щодо 
їхньої поведінки.  

73. Ці принципи мають бути закладені в кодексах етики суддів, які підвищують довіру 
громадськості до суддів та судової влади. Судді повинні відігравати провідну роль у 
розробленні таких кодексів.  

74. Судді повинні мати можливість отримати пораду щодо дотримання етики суддів в 
органі судової влади. 



Суддівська етика:  
національна практика 



Стаття 127.  

(3) На посаду судді може бути призначений громадянин України, не 
молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу 
юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 
п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.  



Стаття 69.  
Вимоги до кандидатів на посаду судді 

(3) На посаду судді може бути призначений громадянин України, не 
молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу 
юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 
п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.  



Стаття 56.  
Права та обов’язки судді 

7. Суддя зобов’язаний: 

2) дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та 
підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою 
укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості 
суспільства в чесності та непідкупності суддів; 

3) подавати декларацію доброчесності судді та декларацію родинних 
зв’язків судді; 



Стаття 57.  
Присяга судді 

1. Особа, призначена на посаду судді, набуває 
повноважень судді після складення присяги судді 
такого змісту: 

"Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському 
народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та 
кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом 
верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати 
повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися етичних принципів і 
правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають 
авторитет правосуддя". 



Стаття 58.  
Етика судді 

1. Питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, що 
затверджується з’їздом суддів України за пропозицією Ради суддів 
України. 



XI (ЧЕРГОВИЙ) З'ЇЗД СУДДІВ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

22.02.2013 

Про затвердження Кодексу суддівської етики 



Кодекс суддівської етики 

Преамбула 

…з'їзд суддів України затверджує цей Кодекс 

суддівської етики, положення якого спрямовані на 

встановлення етичних стандартів, пов'язаних зі 

статусом судді. 



Кодекс суддівської етики 

Преамбула 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. 

Стаття 2. 

Стаття 3. 

Стаття 4. 



Кодекс суддівської етики 

Преамбула 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 4 
Порушення правил етичної поведінки, 
встановлених цим Кодексом, не можуть самі по 
собі застосовуватися як підстави для притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідальності та 
визначати ступінь їх вини. 



Кодекс суддівської етики 

Преамбула 

РОЗДІЛ II.  
ПОВЕДІНКА СУДДІ  

ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ 

Статті 5-15 



Кодекс суддівської етики 

Преамбула 

РОЗДІЛ III.  
ПОЗАСУДОВА ПОВЕДІНКА СУДДІ 

Статті 16-20 



Механізм забезпечення  

доброчесності та професійної етики суддів 

Призначення Звільнення 



Громадська рада  

доброчесності 

Вища рада  

правосуддя 

Вища кваліфікаційна  

комісія суддів України 

Національна 

школа суддів 



Вища рада  

правосуддя 

Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка: 

1) вносить подання про призначення судді на посаду; 

4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади; 

Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з’їзд суддів України з 

числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент України, двох - обирає Верховна Рада 

України, двох - обирає з’їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох - 

обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. 



Стаття 79.  
Проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади судді 

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата 
критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які 
можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у 
зв’язку з таким призначенням; 

19. Вища рада правосуддя може відмовити у внесенні 
Президентові України подання про призначення судді 
на посаду виключно з таких підстав: 



Глава 3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним органом 
суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі 
правосуддя України. 

Стаття 92. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України 



Стаття 83. 
Завдання та підстави кваліфікаційного оцінювання 

1. Кваліфікаційне оцінювання проводиться  
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України  
з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду 
судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за 
визначеними законом критеріями. 

2. Критеріями кваліфікаційного оцінювання є: 
1) компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо); 
2) професійна етика; 
3) доброчесність. 



Глава 4. Національна школа суддів України 

1. Національна школа суддів України є державною установою із 
спеціальним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку 
висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює 
науково-дослідну діяльність. 

Стаття 104. Статус і структура Національної школи 
суддів України 



Глава 4. Національна школа суддів України 

1. Національна школа суддів України є державною установою із 
спеціальним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку 
висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює 
науково-дослідну діяльність. 

Стаття 104. Статус і структура  
Національної школи суддів України 



Стаття 87.  
Громадська рада доброчесності 

2. Громадська рада доброчесності складається з двадцяти членів. 

1. Громадська рада доброчесності утворюється з метою сприяння Вищій 
кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді 
(кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та 
доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання. 



Стаття 87.  
Громадська рада доброчесності 

6. Громадська рада доброчесності: 
3) надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії 
суддів України висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду 
судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до 
досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє; 



Громадська рада  

доброчесності 

Вища кваліфікаційна  

комісія суддів України 

Якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що 
суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної 
етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді 
(кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді 
лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма 
її членами. 



Стаття 62. Декларація доброчесності судді 
[кандидата на посаду судді] 

1. Суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати 
шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України декларацію 
доброчесності за формою, що визначається Комісією. 

2. Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, 
правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх 
підтвердження або непідтвердження. 



ДЕКЛАРАЦІЯ 

доброчесності судді за 20__ рік 

Розділ І. Загальні відомості про декларанта 

Рівень мого життя відповідає наявному в мене та членів моєї 

сім’ї майну і одержаним нами доходам 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Мною не здійснювалися витрати, що перевищують мої доходи 
Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Членами моєї сім’ї не здійснювалися витрати, що перевищують 

наші доходи 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Майно, що належить мені або членам моєї сім’ї на праві 

володіння, користування або розпорядження, було набуто із 

законних джерел 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Мною своєчасно подано декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування в 

якій зазначено достовірні відомості 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Мною вчасно подано декларацію родинних зв’язків та зазначено 

у ній достовірні (у тому числі повні) відомості 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Мною вчасно подано декларацію доброчесності та зазначено у 

ній достовірні (у тому числі повні) відомості 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Випадків наявності потенційного та/або реального конфлікту 

інтересів у моїй діяльності не було 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 



ДЕКЛАРАЦІЯ 

доброчесності судді за 20__ рік 

Мною не вчинялися корупційні правопорушення або 

правопорушення, пов’язані з корупцією 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Мною не використовувався статус займаної посади з метою 

незаконного отримання мною або третіми особами матеріальних благ 

або іншої вигоди, коли такі діяння не утворювали складу злочину або 

кримінального правопорушення 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Мною сумлінно виконувалися професійні обов’язки 
Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Мною не порушувалася присяга судді/ адвоката 
Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Випадків мого втручання у правосуддя, що здійснювалося іншими 

суддями, не було 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Випадків втручання у мою діяльність по здійсненню правосуддя не 

було 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Мною вживалися заходи щодо повідомлення відповідних органів про 

випадки втручання у мою діяльність щодо здійснення правосуддя* 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 

Мною не приймалися одноособово або у колегії суддів рішення, 

передбачені статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до 

судової влади в Україні» 

Підтверджую  

☐ 
Не підтверджую ☐ 



Подано скаргу, у якій йдеться про те, що суддя Суду у справах сім’ї і неповнолітніх має у 
своєму кабінеті повно свічок і здійснює там відьомські ритуали.  
 
Висновки попереднього розслідування:  
 
- Позивача не влаштувало рішення, прийняте у судовій справі, де вона виступала однією 
із сторін;  
- У кабінеті, куди сторони приходять для судового провадження, справді повно свічок, 
понад 40;  
- Іноді, під час судового провадження зі сторонами суддя запалює деякі або усі свічки;  
- Суддя – дуже релігійна жінка, і вважає, що запалюючи свічки на честь деяких святих, 
вона отримує допомогу дійти, у складніших справах, якомога кращих рішень для сторін, 
особливо, якщо йдеться про дітей.  



Суддя заміжня за кандидатом відомої політичної партії, який на місцевих виборах 
балотується на посаду мера міста.  
Суддя ніколи не брала участі у жодних передвиборних чи політичних заходах, але на 
запрошення свого чоловіка, вона супроводжувала його під час публічної завершальної 
вечері передвиборної кампанії, за підтримки цієї політичної партії.  
Протягом усієї вечері вона була присутня під час усіх політичних промов, але ніколи не 
виказувала ані підтримки, ані протесту, навіть не аплодувала їм, а також сама не 
виголошувала промов.  
Суперник, місцевий кандидат від іншої політичної партії, подав скаргу, а 
дисциплінарний інспектор запропонував Раді з питань судової практики звільнити цю 
суддю, яка оскаржує цю скаргу і хоче виправдання.  
Що робити?  
Чи повинна Рада з питань судової практики погодитися на пропозицію про звільнення? 
Чи накласти інше покарання? Чи виправдати?  



Подано скаргу, у якій йдеться про те, що суддя Апеляційного суду не приймає рішень у 
своїх справах, і не пише своїх рішень, а натомість це робить юрист, оплачуваний 
суддею. 
Висновки попереднього розслідування: 
- Суддя стає головою місцевого відділення Організації Червоного Хреста, працюючи “на 
громадських засадах”; 
- Оскільки на Червоний Хрест їй доводиться виконувати дуже багато роботи, судді 
бракує часу вивчати усі справи, які виділив їй Суд, і приймати щодо них рішення; 
- Вона вирішує найняти молодого юриста, який би готував пропозиції рішень, які суддя 
переглядає, підписує і подає у Суді за власні; 
- Оскільки їй довелося найняти юриста через перезавантаженість роботою у Червоному 
Хресті, вона платить юристові (бл. € 1 500,00 на місяць) з коштів Червоного Хреста, 
прийнявши таке рішення у рамках повноважень Голови місцевої філії Червоного Хреста. 
  
Що робити? Ініціювати дисциплінарне розслідування? Відхилити скаргу? 



Один затриманий кримінальний злочинець перебуває у суді, щоб постати перед 
суддею. Йому вдається утекти від офіцерів поліції. 
 Ув’язнений пробігає повз суддю, а за ним два офіцера поліції.  
 Два поліцейських, пробігаючи повз суддю, просять його допомогти їм піймати 
утікача, бо він біжить зашвидко, а вони не такі молоді, щоб його наздогнати. 
 І суддя, переконаний, що його обов’язок допомогти поліцейським піймати 
утікача, вирішує кинутися за ним услід, і промчавши метрів 500, чи більше, він стрибає 
ув’язненому на ноги, і ловить його, тримаючи, доки за кілька хвилин не наздоганяють 
поліцейські. 
 Раді з питань судової практики стає відомо про цю пригоду, тож вони 
відкривають розслідування. Дисциплінарний прокурор підтверджує факти, і пропонує 
накласти штраф у розмірі 20% від зарплати, і подає справу до Дисциплінарної групи 
Ради з питань судової практики, яка врешті надає судді попередження. 



Суддя без дисциплінарних порушень перебуває у сварці з дружиною, з якою він не 
проживає разом. Він напивається і о 3 ранку йде до неї додому, а це будинок з 
декількома мешканцями, і починає дзвонити декілька разів у двері, каже, щоб вона 
вийшла, називає її сукою, хвойдою, коровою, і под.  
Хтось викликає поліцію, приїжджають поліцейські, беруть у судді документи на 
посвідчення особи, кажуть йому йти додому і повідомляють Раду з питань судової 
практики.  
Раду з питань судової практики відкриває дисциплінарне провадження, а 
Дисциплінарний прокурор відразу на основі цих фактів пропонує тимчасове усунення 
судді з посади.  
Яке рішення повинна прийняти Рада з питань судової практики? Тимчасово усунути? Не 
усувати?  



4. Суддівська етика:  
практика Громадської ради доброчесності 



Узагальнення практики 

Громадської ради доброчесності 

з аналізу на відповідність критеріям 

професійної етики та доброчесності кандидатів 

на посади суддів Верховного Суду 

(в рамках конкурсу, що відбувався з 7.11.2016 

по 9.11.2017)  



Критерії: 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

відмова від розгляду справ 



Критерії: 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

отримання нагородної зброї 



Критерії: 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

зв’язки з політиками 



Критерії: 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Підтримка «диктаторських законів» 16 січня 



Критерії: 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Участь у роботі п’ятої судової палати ВАСУ 



Критерії: 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Відвідування РФ та тимчасово окупованих 
територій 



Критерії: 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Непотизм, фаворитизм 



Критерії: 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

толерування злочинної практики втручання в 
автоматизовану систему розпоіділу справ 



Критерії: 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Ухвалення політично мотивованих рішень 



Критерії: 

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ 

систематичний розгляд справ  
на користь однієї особи 



Критерії: 

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ 

Недотримання усталеної практики на користь 
однієї особи 



Критерії: 

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ 

Упереджене ставлення щодо сторони процесу 



Критерії: 

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ 

Публічна підтримка однієї із сторін спору 



Критерії: 

ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДКУПНІСТЬ 

Повідомлення неправдивих даних в 
декларації доброчесності 



Критерії: 

ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДКУПНІСТЬ 

Повідомлення неправдивих даних в 
декларації родинних зв’язків 



Критерії: 

ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДКУПНІСТЬ 

Повідомлення неправдивих відомостей в 
документах, поданих на участь у конкурсі 



Критерії: 

ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДКУПНІСТЬ 

Протидія судовій реформі 



Критерії: 

ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДКУПНІСТЬ 

Ухвалення свавільних рішень про заборону 
мирних зібрань 



Критерії: 

ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДКУПНІСТЬ 

Так зване покривання «суддів Майдану» 



Критерії: 

ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДКУПНІСТЬ 

Причетність до повторного програшу  
України в ЄСПЛ 



Критерії: 

ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДКУПНІСТЬ 

Ухвалення свавільних рішень щодо культурної 
спадщинита комунального майна 



Критерії: 

ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДКУПНІСТЬ 

Ухвалення інших свавільних рішень 



Критерії: 

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ 

Неетичні висловлювання  
та неетична поведінка 



Критерії: 

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ 

Академічна недоброчесність 



Критерії: 

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ 

Зухвале спілкування із журналістами 



Критерії: 

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ 

Діяльність в умовах конфлікту інтересів 



Критерії: 

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ 

Недекларування майна 



Критерії: 

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ 

Невідповідність стилю життя  
задекларованим доходам 



Критерії: 

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ 

Приховування майна від декларування 



Критерії: 

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ 

Приватизація службового житла 



Критерії: 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ І СТАРАННІСТЬ 

Неналежне оформлення документів 



Критерії: 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ І СТАРАННІСТЬ 

Використання актів радянського періоду  
для мотивування рішень  

про заборону мирних зібрань 



Критерії: 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ І СТАРАННІСТЬ 

Недотримання практики ЄСПЛ 



Критерії: 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ І СТАРАННІСТЬ 

Недотримання вимоги щодо розумних строків 
розгляду справи, вчасного оприлюднення 

судових рішень 



Критерії: 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ І СТАРАННІСТЬ 

Порушення принципу гласності  
судового процесу 



ПРОГРАМА 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ  
ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 13 липня 2018року № 172/зп-18 

6. Складові (блоки) Програми 
Суддівська етика: 
Природа суддівської етики.  
Загальна характеристика Кодексу суддівської етики у світлі міжнародних 
стандартів. 
Принципи суддівської етики відповідно до міжнародних стандартів та 
національного законодавства.  
Поведінка судді під час здійснення правосуддя.  
Особливості етичної поведінки судді в ході розгляду цивільних, господарських, 
адміністративних, про адміністративні правопорушення та кримінальних 
проваджень.  
Принципи та стандарти суддівської етики в позасудовій діяльності судді.  



ПРОГРАМА 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ  
ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 13 липня 2018року № 172/зп-18 

3. Тренінг: “Суддівська етика” 
Мета тренінгу: 

 
сформувати у слухачів уявлення з приводу стандартів суддівської етики; 
розвинути навички реалізації положень Кодексу суддівської етики на 
практиці та вирішення етичних дилем, які можуть виникати як у судовій, так 
і в позасудовій діяльності. 



ПРОГРАМА 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ  
ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 13 липня 2018року № 172/зп-18 

За результатами тренінгу кандидати на посаду судді мають отримати: 
- знання:  
правил поведінки судді у професійній та позасудовій діяльності; співвідношення 
Кодексу суддівської етики та законодавства про статус суддів;  
механізм взаємодії між Кодексом суддівської етики, законодавством про судоустрій та 
процесуальним законодавством;  
сутність обмежень, які застосовуються до суддів відповідно до Кодексу суддівської 
етики, та правильне розуміння їх; 



ПРОГРАМА 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ  
ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 13 липня 2018року № 172/зп-18 

уміння та навички:  
- уміння вибудовувати свою поведінку відповідно до принципів і стандартів суддівської 
етики, надавати оцінку можливості реалізовувати положення Кодексу на практиці, 
вирішувати етичні дилеми, виявляти порушення основних принципів суддівської етики. 
Здатність обирати варіант поведінки, який дозволить кандидату після призначення на 
посаду судді у своїй діяльності проявляти незалежність, зокрема протистояння 
сторонньому впливу;  
- компетентність як прагнення до професійного самовдосконалення;  
- неупередженість, тактовність; 
- Уникати позапроцесуальних стосунків з учасниками процесу та іншими особами, які 
можуть вплинути на незалежність судді;  
- взаємодіяти зі ЗМІ; визначати підстави для застосування самовідводу та уміння 
уникати зловживання самовідводом; розмежовувати визначені законом гарантії 
незалежності суддів від “вседозволеності” в суспільному, професійному та приватному 
житті; 



ПРОГРАМА 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ  
ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 13 липня 2018року № 172/зп-18 

соціальний контекст:  
- уникнення будь-яких форм дискримінації за ознакою віку, статі, соціального 

походження тощо;  
- дотримання принципу рівності учасників судового процесу. 




